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ON SOZ 

Maneviyat ve ahl&k bakimindan insanlan egiten 
ve yoneten en etkili jaktorlerden biri de §uphesiz ki din- 

dir. 
Siiryaniccde “Din”, Allahin Hukiimranhgi ve Krai- 

ligi demektir. Din duygusu, insamn kendi ruhunda Al¬ 
lah'a ve insanogluna kar§i sezdigi ilgiyi; iman, unit ve 
sevgiyle ifade etmekten dogar. Ba§ka Ur deyimle Din, 
kusurlanmizi Uze gosteren parlak bir aynadir. Bu itibar- 
la ahlak, dim etkilerin bir mahsuliidur. Din olmazsa, ah- 
lak olmaz. Ahlak olmazsa, insanlik icin en mukaddes 
olan aile muessesesirtin bir rnanasi ve onemi olmaz. % 

Manevi dengesi bozuk olanlar; hayat milcadelesin- 
de iimitsiz, korkak, guqsuz, endiqeli ve beceriksiz olurlar. 
Bu dengesizlik onlara uqurumu ikaz .eden tehlike qam- 
dir. Fakat Din, Yiice Allah'a inananlann hayatim degi§- 
tirir. Onlara huzur, guven, kanaat ve siikun verir. Bun- 
dan bbyle ki§inin qevresi ne olursa olsun, az qok her din- 
den bilgi edinmesi, hiq degilse kendi dininin kurallanni 
Ulmesi zorunludur. Kendi dim kurallanni bilen ve hun- 
lan tatbik eden kimse, gerek kendi ailesine, gerek qev- 
resine ve gerekse biitiin insanliga faydali bir varlik olur. 

I§te bu gerqekleri degerlendirmek arzusuyla “DIN I 
KURALLAR1MIZ” adim verdigim bu kitabi hazirlamak 
gorevini iizerime aldim. Amacim; Hiristiyan Dinini kisa- 
ca tamtmak, Aziz Atalanmizdan bize emanet edilen 
mukaddes “DiNl KURALLAR1MIZ1” bir kitab halinde 
sevgili genqlerimizin ellerinde bulundumiak ve fazilet 
yolunda yetiqmelerine yardimci olmaktir. 

Bu kitabin hazirlanmasinda teqviklerini benden 
esirgemeyen say in ruhani meslek arkadaqlamma te§ek 

kiir ederim. 

P. SAMUEL AKDEMIR 
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BIRINCt KISIM 

BlRiNCi BOLUM 

A) ALLAHIN VARLIGINI TANITAN UNSURLAR 

B) ALLAHIN NiTELiKLERI 

C) ALLAHIN BiRLiGi VE KUTSAL UQLUK 

A) ALLAHIN VARLIGINI TANITAN UNSURLAR: 

Allahin varligim, kutsal din kitaplanndan ve kai- 
natin muntazam bir §ekilde yaratilmi? olmasindan an- 
lariz. 

Qevremizdeki varliklan dli§unecek olursak bunlarin 
gogunun muntazam bir duzen iginde yaratildigim gorii- 
ruz. Ornegin: Dunyamizin iginde bulundugu uzayin son- 
suzlugu ve yer kiiresini kismen aydmlatan giine§ ve 
ay, biiyuk kiigtik gezegenler, yildizlar, canli hayati te§- 
kil eden ge§itli yaratiklar, bitkiler, hep Yaratici Allah’in 
kudret ve buyuklugiinii gosterir. 

Insanoglu, bir gok teknik alanlarda yeni yem icatlar, 
eserler meydana getirebilir ama, hig yoktan bir §ey ya- 
pamaz. (1) §u halde hig yoktan olanlan yaratan iradeli 
bir kuvvet ve kudret vardir. i§te buna Allah deriz. 

“Gokler, Allahin izzetini agiklar ve gok kubbesi el- 
lerinin i§ini ilan eder’’. (Mez. 19) (Tek. I : 1-25) 

(1) Lavoisier’nin maddenin sakimi kanunu. 
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S Kainati kim ve nicin yaratti? 

C -- Yiice Allah, kendi kudret ve varligmi goster- 
mek ve yarattigi insanlaihn saadetini saglamak igin 

kainati yaratti. 

S —- insan duygusu Allah’a taniklik eder mi? 

C — Evet, sagduyulu bir insan, iyilik etmekten ho§- 
lanir ve kotiilukten nefret eder ki bu, daha iyi, daha ol- 
gun olma arzusu en mukemmel olan Allahm varligma 

taniklik eder. 

B) ALLAHIN NlTEUKLERi: 

Allah, ba§langici ve sonu olmayan ezeli, diri ve ya- 

ratici Ruhtur. O’ her §eye kadir, her yerde mevcut oldu- 
gu halde gozle gorulmez, el ile tutulmaz; ciinku maddi 
organlardan miite§ekkil degildir. Buna ragmen, her §eyi 
bilen, her yeri goren, glinahtan ba§ka, her yerde bulu- 
nan kainatm varaticisi ve mutlak Hakimidir. 

Giiniin birinde din adamlanndan biri, gocuklara Yii- 
ce Allah’i anlatirken bir bardak su icine bir beyaz §eker 
atip kan§tinr. §eker eridikten sonra cocuklara: “Gorii- 
yorsunuz ki §eker tanesi suda erimi§ gorulmez oldu, an- 
cak: Onun tathhgi suyun her damlasmda mevcuttur.” 
der. Boylece, Allahm biiyuk sahsiyetini tabii gozumiizle 
goremeyiz, fakat iman gozu ile tabiattaki i§lerini gor- 
dukce, O’nun hikmet ve kudretine inamyoruz. 

“Allah Ruhtur ve Ona tapmanlarm Ruhta ve haki- 
katte tapmmalan gerektir.” (Yuh. 4 : 24) 

S — Allahm ba§hca nitelikleri nelerdir? 

C — Allahm baslica nitelikleri: Kudret, kudsiyet, 
adalet, merhamet, iyilik ve sonsuz sevgidir. 

10 



s - Allahin tabiat uzerindeki insanustu i§leri ne- 

lerdir? 
C - Allahin insanustu i§leri sayilmayacak kadar 

goktur. Bunlardan biri: Giine§ sisteminin muntazam ha- 
reketi ve dunyamizin giine§ etrafindaki doniigudur. Bu- 
tiin insan giicu, dunyamizin bu donu§iinu bir saniye bile 

durduramaz. 

C) ALLAHIN BiRLiGi VE KUTSAL UQLUK: 

Yiice Allah’in biiyiik varliginda 115 ozellik vardir. 
Mukaddes Kitabin diliyle bu ozelliklere; Baba, Ogul ve 
Ruhulkudus denir. Ornegin: Dilnyamizi aydinlatan gu- 
ne§in uc unsuru vardir. Bunlar; giine§ kiiresi, i§igi ve isi- 

si. tigii gune§i meydana getirir. Giine§ kiiresi Baba’ya, 
i§igi Ogul’a, isisi da Ruhulkudiis’e benzetilebilir. Buna 
gore, yukarida adi gegen tig Tannsal §ahsiyette 115 ay- 
n nitelik oldugu halde, iig tann degil, ancak her ugu 
bir Tanri demektir. Qiinkii her tigii’niin asil ozti birdir. 

incil’e gore: Goklerde tamklik eden iictur: Baba Al¬ 
lah, Kelam-Allah (Ogul), Ruh-Allah (Ruhulkudus, her 

iigii birde birle§ir. (1) 
Kutsal tigliik, Y. Mesih tirdiin Irmaginda vaftiz 

olurken orada bulunan topluluga agik bir §ekilde gorun- 
du. §oyle ki: Y. Mesih vaftiz oluyor; Ruhulkudus bir 
guvercin geklinde O’nun iizerine konuyor, Baba gokler- 
den: “Budur sevgili Oglum ondan raziyim” diyor. Ve bu 
olaya tamklik eden Vaftizci Yuhanna (Yahya) Y. Me¬ 
sih hakkinda miijde vererek olayi gevresindeki topluma 

agikliyor. (Mar. 1: 9, 10, 11) 

(1) (Yuh. 1-191 (Mar. 1:9, 10-11) (Yuh. 14:9-10} (1. Yuh. 5:1-21) 

Not : Yukarida kayitli "Baba Allah, Kelam-Allah (Ogul) Ruh-u-AI- 

lah" ayeti Kildani Suryanice ve Yesui'lerin arappa kitabi mukaddes 

metinlerinde gecer. (Syriac Modern N. T 283 - M 387 ABS 1959-IM 
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Y. Mesih’in emri: “Butiin milletleri inciana da vet 
edin; onlan Baba, Ogul ve Ruhulkudiis ismiyle vaftiz 
edin.” (Mat. 28: 19) 

Bilgin Agostinos, bir gun kutsal Ugliigim sirnni dii- 
siinurken uyur ve kendini deniz kenarmda bulur. Bu 
arada ufak bir gocugun sahilde agtigi gukura deniz su- 
yunu doldurmakla ugra§tigmi gorur. Qocuga: “Yavrum, 
sen bo§una yoruluyorsun; koskoca denizin suyu bu ufa- 
cik gukura sigar mi hig?” der. Bunun iizerine gocuk: 
“Denizin suyunu bu gukura sigdirmak, insanm akhna 
Allah’m derin sirlarmi sigdirmaktan daha kolavdir” der. 
(Qocuk Rabbin melegi imi§). [] 

S — Eski Ahit (Tevrat) Ugliik sirrma deginiyor 

mu? 

C — Evet, Tekvin kitabmda Allah §oyle diyor: “i§- 
te Adem iyi ve kotuyti bilmekle bizden biri gibi oldu.” 

Bu ayet, Kutsal Ugliige agik bir i§arettir. “Ordula- 
nn Rabbi Kutsaldir, Kutsaldir, Kutsaldir; Biitlin diin- 
ya O’nun izzetiyle doludur.” (i§a. 6: 1, 2, 3-8) Bu ikin- 
ci Ayet de; Sarufimler (Meleklerin listun smifi) Yiice 
Allah’m Aziz ismine sadece ug defa “Kutsaldir” diye 
tekrarlamasi, Aziz Ugliigu ifade ediyor. 

S — Arius’un (1) felsefesine gore: “Kelam akildan 
dogdugu; Ogul da Babadan dogdugu igin Baba’nm O 
gul’dan biiyuk olmasi lazim” der. 

C Asia, gtinkii: Allah Ezeli Ruh’tur, hudutsuz 
varliktir, mahdut olan maddi insanla kiyas edilemez. 

r 1 P. Jori M. Sait O.P. ilk Tenavul ve Kuwetlendirme Sirlarina 
ait kitabi: S. 18 

(1) Arius. papazlik mesleginde gali$an bilgili din adamidir. M.S. 

280’de Misir iskenderiyesinde dogdu. Ve 336’da istanbul’da oldii. 
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Buna ragmen Arius’un felsefesine cevab olarak deriz ki; 
Akil, kelam ve irade ayni ruh ve ayni bedende birbirini 
tamamlar ve eksiksiz bir ki§ilik viicuda getirir. Bu iti- 
barla insanm i? varliklannm hi? biri digerinden daha 
evvel veya daha buyiik degildir. Boylece Yiice Allah, 
ezeli ve ebedi oldug^i gibi O’nun kelami (Kelam-i Al¬ 
lah) Ogul ve O’nun Ruh’u Ruh-AUah (Ruhulkudus) 
ezeli ve ebedidir. giinkii Allah’in ozii (Cevheri) bir bti- 
tiindiir, hi$ bir zaman aynlamaz ve zamanm hukmii 

altma giremez. 

S — Bu inam§i kabul eden kilisenin ba§lica bilgin- 

leri kimlerdir? 

C — Bu inani§i kabul eden; M.S. 325 yilinda iznik, 
(Nikiya) de toplahan Kilisenin 318 Bilgin Atalandir. 

S — iznik Konsil’inin aldigi ba§lica karar nedir? 

C — iznik Konsil’inin ba§hca karan: Arius’u res- 
men malikum etti. O’na kar§i Hiristiyanligi tanimla- 
yan bir “dini ilkeler” kitabi yayimladi. Bu kitaba gore: 
Tannnin tek Oglu olan Yesu (isa) Mesih; biitiin cag- 
lardan once Babadan dogdu. Tanridan Tann, Nurdan 
Nur, gergek Tanndan gergek Tanridir; dogdu ama, ya- 
ratilmadi; Baba’nin oz cevheridir ve her §ey O’nun ta- 

rafindan yaratildi. 
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iKiNCI BOLUM 

A) MELEKLER 

B) iNSAN 

C) GUN AH 

Q) FAZiLET 

D) OLUM VE SONRASI 

A) MELEKLER: 

Kainatta gorunen ve goriinmiyen yaratiklar vardir. 
Gorunmiyen yaratiklar ruhani alemde Allah’a hizmet 
eden, Onun emirlerini insanlara bildiren ruhani varlik- 
lardir. Bunlara Melek denir. 

Mukaddes Kitaba gore: Melekler’in, mlimin insanla¬ 
ra bir gok yardimlari dokunmu§ ve dokunmaktadir. Or- 
negin: Bir melek Hacer’e teselli verdi (1). iki melek Lut 
ve gocuklanni kurtardi (2). Ba§ka bir melek, biiylik bir 
mucize ile Petros’u zindandan gikardi (3). 

“Bu gocuklardan birini hor gormekten sakinm. Zi- 
ra size derim ki, goklerde onlann melekleri daima Ba- 
bamin yiizunu gorurler. (Mat. 18-10) 

(1) Tek. 16:8-12) 

(2) Tek. 19:25-16) 

13) Res. Is. 5:19) (20-21) 
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Meleklerin bir smifi Aliah’a kar§i itaatsizlik edin- 
ce, Cennetten atiidi. Atilan sinifa §eytan smifi denir. 

§eytanlarm i§i, insanlan aldatmak ve onlan giina- 
ha te§vik etmektir; ancak hig kimseyi zorlayamazlar. 

Qiinku her insanm iradesi ve mantigi vardir. 

S — Meleklerin duygu ve cisimleri var mi? 

C _ Evet, meleklerin ruhani cisimleri vardir ve 
Allahbn onlara verdigi ilham kuvvetiyle her §eyi duyar 

ve goriirler. 
Kahin Zekeriya’yi, Meryem Ana’yi miijdeliyen, zin- 

dan kapismi Resul Petrus’a a^an, Lut ve Ailesine yardim 
eden v.s. melekler; her halde duyuyor ve goruyordu ki, 
Allahm adamlarma hizmet edebilmislerdir. 

Y. Mesih diyorki: “Bir giinahkar tovbe edince, me¬ 
lekler katmda seving olur. (Luk. 15: 10) 

“Bu gocuklardan birini hor gormekten sakimn; zira 

size derim ki, goklerde onlann melekleri daima Babamm 

yuziinii goriirler.” (Mat. 18: 10) 

S — Mukaddes Kitap, §eytanm miicadelesinden soz 

eder mi? 

C — Evet, Y. Mesih’i tamahkarhk, kibirlilik, ve gos- 
teri§le denedi; ancak Y. Mesih, bu deneylerden galip gi- 

karak §eytani yendi. (Mat. 4: 1-11) 

S — Y. Mesih, §eytana kar§i koydu mu? 

C _ Evet, kotii ruhlara tutulmu§ bir gok kimse- 
lere §ifa verip onlan §eytanm hlikmunden kurtardi. 

(Mar. 5: 2-13) 

B) iNSAN: 

Allah, melekleri ve kainati (evren’i) tamamladik- 
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tan sonra, insam kendi suretinde yaratti. Yaratiklarm 
en mukemmeli, en giizeli, en zekisi insandir. insan, be- 
den. can ve ruhtan bir varliktir. Ruh, Allahin mukaddes 
nefesinden oldugu icin diri, ebedi ve iradelidir. Beden 
ise, topraktan alindigi igin, diger canlilar gibi bozulma- 
ga ve olmege mahkumdur. 

Allah, kendini tanitmak ve sevdirmek igin yarattigi 
insana vicdan, irade ve anlayi§ verdi. 

Ylice Allah, ^arattigi ilk insana Adem (1) ilk ka- 
dma Havva (2) adini verdi. insan cinsinin ilk atalan: 
Adem ve Hawa’dir. Allah onlan erkek ve di§i olarak ya¬ 
ratti ve Aden Cennetine yerle§tirdi. Adem ve Havva gok 
mutlu idiler; fakat §eytanm tahrikivle onlara yasak edi- 
len meyveden yedikleri igin Cennetten atildilar, giinaha 
ve olume mahkum oldular. Adem ve Havva, biitiin in- 
sanlarm atalan ve mumessilleri olduklan igin, giydikle- 
ri hiikiim onlann §ahsmda butiin Ademog^illanna da 
gecti. Bu nevi giinaha, “ASLI GUNAH” denir. Fakat 

Merhametli Allah, insanogullanna aciyarak onlara bir 
kurtanci gondermek liitfunda bulundu. 

“Ulu Tann dediki: Suretimizde, benzeyi§imize gore 
insan yapalim.” (Tek. 1: 26) 

“Ve RAB Allah dedi: i§te, adam iyiyi ve kdtliyii bil- 
mekte bizden biri gibi oldu” (Tek. 3: 22) 

“Bir insanm araciligiyle be§eriyete giinah girdigi 
ve giinah ile oliim geldigi gibi, boylece oliim butiin in- 
sanlara gegti. Qiinkii Adem’in §ahsmda hepsi de suglan- 
dilar ” (Rom. 5: 12) 

(1) Adem, suryanice bir isim olup, topraktan yapilmi$ demektir. 

(2) Hawa, biitiin ya§ayanlarin Annesi manasina gelir. 
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S — Yaratici kuvvete inanmayan bazi kimseler: in- 
sanm maymundan tiiredigini soylerler; buna ne dersi- 
niz? 

C — Asia oyle bir §ey olamaz. Bu iddianm yersiz 
oldugunu, ilim agismdan bize gergegi agiklayan tamn- 
mi§ tip otoritesinin bilim adamlanndan olan Prof: Cyril 
Hinshelwood, ingiltere’deki kendi bilimsel deneyleriyle 
ispatlami§tir ki, insan albuminleriyle, maymun da dahil 
olmak iizere hayvan albuminleri arasmda taban tabana 
zitlik bulunmaktadir. insan albuminleri, maymunun a 1- 
buminlerine hig ve asla benzemezler. Bu molekuller bir- 
birinden o kadar uzaktadir ki, birisinin geli§erek digeri- 
nin §eklini almasma imkan dahi yoktur. Bir maymun 
hiicresini insan hiicresi §ekline getirmege gali§maktan- 
sa, insan ya da maymun hiicresini yeniden meydana ge- 
tirmek (eger imkan varsa) daha kolay olacaktir... 

Bu miisbet bilim adami bize bir de omek vererek 
der ki; “iki otoyu ele alalim. Birisinin rriarkasi Merce¬ 
des, digerinin Wolkswagen. Siz bir Mercedes fabrikasma 
Wolkswagen otonuzu gotiiriip, “bana, bundan bir Mer¬ 
cedes yapmiz” derseniz, fabrika mudiirii §a§iracak ve 
size giilecektir. Qiinkli kalip bakimmdan Wolkswagen’in 
y‘apili§i ve pargalan ba§ka, Mercedes’inki ba§kadir. Boy- 
lece maymun albuminleri vakit igerisinde geli§erek in¬ 
san albumin hiicresinin §eklini almasi ilmen imkan ha- 
ricidir...” (3) 

S — Allah kendi yaratiklanyle ilgilenir mi? 

C — Ever, ozellikle kendi benzeyi§inde yarattigi 
Ademogullanna nimet, ve bereketlerini verir, onlan ko- 
rur ve mutlu kilar. 

(3) Sevgi dergisi sahife 7'de geper. 
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S — Allah Ezeli Ruh oldugnna gore; §ekil ve ben- 
zeyi§i nasil olur? 

C — Allah’m benzeyi§i deyince; O’nun merhamet, 
adalet, kudret ve sevgi gibi manevi niteliklerini kasd 
ediyoruz ki, bu manevi nitelikleri yarattigi insanogluna 
da vermi§tir. (Tek. 1: 26) Yuh. 4: 24) 

S — Asli giinah ne ile af edilebilir? 

C — Gergekten tovbe edip Kurtanci Y. Mesih’e 
iman etmek ve O’nun ismiyle vaftiz olmakla asli giinah 
af edilir. 

C) GUNAH: 

Giinah, insanm Allah’in kutsal emirlerine kar§i 
gelmesidir. Asli ve §ahsi olarak iki tiirlli giinah vardir: 

a) Asli giinah, Atamiz Adem’in §ahsmda Allah’a 
kar§i i§lenen ve irsi olarak biitiin insanlara gegen gii- 
nahtir ki, ebedi kurtancimiz Y. Mesih’e clan iman ve 
vaftizle silinir. 

b) §ahsi igiinah ise, insanm iyiyi kotiiden ayirt 
edebildikten sonra kendi arzusu ile i§ledigi giinahtir. Bu 
giinah, agir ve hafif olarak iki tiirliidiir: Agii" olan gu¬ 
nah, kasdi olarak i§lenen giinahtir; bunun cezasi ebedi 
hiikumdiir. Hafif giinah ise, ruhsal hayati lekeleyen ve 
insanm itibarim zedeliyen gayri ihtiyari ve ihinalcilik- 
ten gelen hatalarair. 

Gurur, kibirlilik, .kiskanglik, ofke, tembellik ve cim- 
rilik gibi davrani§lar da sayili giinahlardandir. 

S — Giinah insana ne gibi zarar verir? 

C — Giinah, faziletin bina ettigini yikar, bereket- 
leri yok eder, huzur ve rahati kaginr ve sonunda insam 
Allah’m ebedi saadetinden mahrum eder. 
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S - Dinsiz olanlar, gunahin hukmii altina girer 

mi? 

C - Evet, boyleleri insani duygu dedigimiz vicdan 
tarafmdan mahkum olunurlar. Cunkii vicdan Allah’m 
sesi ve ahlak kanunudur. 

S - insan kag ya§mda iken gunahtan sorumlu 

tutulur? 

C — iyiyi kotiiden ayirt edebildigi andan itibaren 
gunahtan sorumludur. 

S — §ahsi giinah ne lie af edilir? 

C — Gergek tovbe ile sugu itiraf etmek ve yapilan 
zarann bedelini odemekle giinah af edilir. 

C) FAZiLET: 

Fazilet, insanin din ve ahlak bakimmdan kendi cev- 
resinde her tiirlu iyi meziyetlerle kaydettigi listiinluktur. 
Dini ve ahlak! olarak iki tiirlu fazilet vardir: 

Dini fazilet, Allah ile kul arasmdaki ili§kileri siki 
tutar. Ahlak! fazilet ise, insanlarla iyi ■ geginmemize ve 
kendi gevremize yararli olmamiza yardim eder. 

Genel olarak dini faziletler iig tanedir: iman, iimit 
ve sevgi. 

iman, Allah’m varligma ve Mukaddes Kitabm ger- 
geklerine kanaat getirelim diye Rehulkudiis’iin bize ih- 

san ettigi bir liituftur. 

Umit, bizi Allah’m sozlerine baglayan ve ebedi ha- 
yati miras almamiza yardim eden bir iistiinluktur. 

Sevgi, bizi Yiice Allah’i her §eyden iistiin tutmaya ve 
insanlan kendimiz gibi sevmeye mecbur eden Ruhul- 

kudiis’iin meyvesidir. 

insanlara gosterilmesi gereken ruhsal ve ahlaksal 
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yararliklar iki turludur: Ruhsal yararliklar; cahilleri 
egitmek, kederlileri teselli etmek, sapmi§ olanlan yola 
getirmek, du§kunleri kaldirmak, bize kar§i suglu oianlari 
af etmek, gevremize iyi ornek olmak, diri ve olulere dua 
etmektir. 

Ahlaksal yararliklar; tevazu, iffet, kanaat, itaat, a- 
dalet, sabir, sadakat, liituf ve merhamet gibi iyi davra- 
m§lardir. 

Yukarida gosterilen meziyetleri haiz kimseler, dak 
ma her yerde ve her toplumda itibar ve takdir edilirler. 

S — Kimler fazilet sahibi olabilir? 

C — Kendi nefsine hakim olan, feragatkar, miisa- 
mahakar, iradeli, anlayi§h ve gali§kan kimseler fazilet 
sahibi sayilir. 

S — Bu meziyetler nasil kazamlir? 

C — iyi meziyetler; imanli, onurlu ve temiz aile- 
nin, iyi gevrenin ve gergek din egitiminin uriinleridir. 

S — Iyi meziyet sahibinin toplumdaki yeri nedir? 

C — Iyi meziyetli bir kimse; toplumda biiyuk mev- 
ki saglar ve herkesten saygi ve sevgi gdriir. 

D) OLUM VE SONRASI: 

1) Olum, viicuttaki turn hiicrelerin bir hastalik ve- 
ya ba§ka bir nedenle canhligmi kayip ederek, hiicrelerin 
oziinii te§kil eden can ve ruh’un bedenden ayrilmasi de- 
mektir. Beden topraktan almdigi igin tekrar topraga do- 
necek; fakat ruh, Allah’m nefesinden oldugu igin diri ka- 
lacaktir. Bu itibarla ruh, vaftizden aldigi kudsiyeti mu- 

haiaza etmi§ ise ve giinahsiz ya§ami§sa Cennette mutlu 
olacak; yoksa suglanni gormekle devamli huzursuzluk 
ve lzdirap iginde kalacak ki, bu onun igin cehennem de- 
mektir. 
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2) Dirilme; insanm oldtikten sonra Allahhn kudre- 
tiyle ruhani bir beden almasi ve bir melek gibi ebedi ha- 
vatta ruhi bir varlik olmasidir. (Luk. 20:35) 
%/ 

3) Duru§ma, RAB Y. Mesih’in yuce divanmda yar- 

gilanmak demektir. 

4) Mukafat, ins-amn gelecek alemde iyi veya kotii 

i§lerinin kar§iligim almasidir. 

«iyilik i§leyenler, mutlu ya§amaga; kotuluk i§leyen- 
jer ise, yargilanmaga dirileceklerdir.» (Yuh. 5:29) (Mat. 

12:27) 

«Gergek size derim,* benim soziimu dinleyip beni 
gonderene iman edenin ebedi hayati vardir ve hukme 
geimez; ancak olumden hayata gegmi§tir.» (Yuh. 5:24) 

ve 6:39, 40-58) 

S — Olumden sonra hayat var mi? 

C — Evet, Yuce Allah, kendi kndret ve adaletini 
gostermek igin kendisine bu diinyada kulluk eden, ilahi 
emirlerini tatbik eden, O’nun ugnmda sikmti ve feda- 
karliklara katlanan muminlere mukafat olarak onlari 

diriltecek ve ebedi hayatta mutlu kilacaktir. 

S — Gunalikarlar ne olacak? 

C — Onlar, RAB Y. Mesih tarafmdan yargilanacak- 

tir. 

S — RAB Y. Mesih, tekrar gelecek mi? 

C — Evet, diri ve oliileri ebedi hukumranhgi alti- 

na aimak icin tekrar gelecektir. 

<vSizden gdge alinan bu isa, nasil goge giktigim gor- 
dunuzse oyle gelecektir.» (Res. I§. 1:11) (I- Sel. 4:14-17) 



UQUNCU BOLUM 

YESU MESiH 

A) YESU MESiH’iN DOGU§U 

B) YESU MESiH’iN i§LERi 

C) YESU MESiH’iN TANRILIGINI TANITAN 
AYETLER 

D) YESU MESiH’iN KENDi HAKKINDAKi 
SOZLERi 

E) YESU MESiH’iN i§LERiNDEN BiR KAQ 
MUCiZE 

F) YESU MESiH’iN FEDAKARLIGX 

G) YESU MESiH’iN DiRiLI§i VE GOKLERE 
giKI§I 

H) AZiZ RUH (RUHULKUDUS) 

i) RUHULKUDUS’UN Ki§iLiGiNi TANITAN 
AYETLER 

A) YESU MESiH’iN DOGUSU: 

Kurtanci Y. Mesih’in insani bedenle aramiza katil- 
ma zamani gelince, Allah melek Cebrail’l Filistin’in Na- 
sira §ehrinde oturan Meryem adindaki Bakire’ye gon- 
derdi. Melek O’na: «Selam sana ey nimete eren kiz, Rab 
seninledir» dedi. Meryem, §a§kmhk ve heyecanla dinler- 
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ken, melek devam etti: «Korkma Meryem, giinku Allah 
oniinde inayet buldun; i§te gebe kalip bir ogul dogura- 
caksm, O’nun adini Yesu koyacaksin; O, biiyiik olacak, 
O’na Allah’in Oglu denecek». Meryem Melege: «Bu na- 
sil olacak? Qiinkii ben er bilmem». Melek Ona: «Ruhul- 
kudiis senin tizerine gelecek, Yuce Allah’in kudreti iis- 
tiine golge salacak, bunun igin dogacak olan Mukaddes’e 
Allah’in Oglu denecektir.» (Luk. 1:26-38) 

Meryem bu ilahi miijdeyi imanla kabul ederek Ru- 
hulkudiis tarafmdan hamile oldu. Dokuz ay sonra Y. 
Mesih’i Beytlehim koyunde dogurdu. 

«Zaman dolunca, biz ogullugu alalim diye §eriat al- 
tinda olanlari kurtarmak igin Allah kendi Oglunu 
kadmdan dogmu§, §eriat altmda dogmu§ olarak gonder- 
di». (Gal. 4:4) 

«Allah diinyayi oyle sevdi ki, biricik Oglunu verdi; 
ta ki, O’na iman eden helak olmasm, ancak ebedi hayati 
olsun». Yuh. 3:16) 

S — Bir bakire evlenmeden hamile kalabilir mi? 

C — Evet, Allah her §eye kadirdir; istedigi gekilde 
mucize yaratabilir. 

S — Kitabi Mukaddes baska mucizelerden bahs 
eder mi? 

C — Evet, Kitabi Mukaddes’e gore: Allah, Adem A- 
tamizi topraktan yaratti ve ilk Anamiz Havva’yi da, A- 
dem’in kaburga kemiginden yapti, ibrahim’in karisi Sa¬ 
ra kisir ve 80 yaginda iken ishak’i dogurdu, Peygamber 
Samuel, Vaftizci Yuhanna ve Meryem Ana; kisir ve gok 
yasli annelerden dunyaya geldiler. Bunlar ve bunlara 
benzer mucizeler, Yaratici Allah’in kudret ve biiyuklii- 
giinu ifade eder. 
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S — Y. Mesih’e Allah’m Oglu adini kim verdi? 

C — Y. Mesih daha Bakireden dogmadan peygam- 
ber i§a’ya §oyle diyordu: «Bize bir ogul verildi; reislik 
onun omuzu uzerinde olacak, ve Onun adi: Acip Ogut- 
gu, Kadir Allah Ebediyet Babasi, selamet Reisi gagirila- 
caktir. (i§a. 9:6) 

Ozellikle Melek Cebrail Meryem’i miijdelerken; Y. 
Mesih’e Allah’m Oglu adini verdi. Baba goklerden: «Bu- 

dur sevgili Oglum Ondan raziyim» dedi. (Mar. 1:9, 10- 
11) (Mat. 3: 16, 17) 

S — Bu isim ne diye Y. Mesih’e verildi? 

C — Y. Mesih, Allah’m kelami olarak Allah’m Kut- 
sal Ruhundan ve Nurundan oldugu igin kendisine bu 
isim verildi. 

S — Allah’in Oglu ne diye insani beden aldi? 

C — Bize §ahsen dogru yolu gostermek, yeui hayat 
vermek, ebedi saadete kavu§turmak ve diger Peygamber- 
lerden farkli olarak Yuce Allah’i merhametli ve sevgi 
dolu bir Baba olarak tanitmak icin beden giydi. 

B) YESU MESiH’IN iSLERi: 

Y. Mesih 30 ya§ma gelince, tirdiin irmaginda Vaf- 
tizci Yuhanna tarafmdan vaftiz edildi. Vaftizi aninda 
gokler agilip Allah’in Ruhu bir giivercin gibi Onun iize- 
rine kondu. Bu arada goklerden bir ses; «Sevgili Oglum 
budur, ondan raziyim» dedi. 

Y. Mesih, 40 gun orug tuttuktan sonra, O’nu dene- 
meye kalki§an §eytani yendi. Kendine 12 Havari (§agirt) 
ve 72 miijdeci segerek insanlara incil’i vaaz etmege ba.s- 
ladi. Qok listlin dini ve ahlaki kurallar koydu. intikam 
yerine af, nefret yerine sevgi ve gurur yerine tevazuu og¬ 
re tti. 
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Kiliseyi ve Kilise’nin kutsallikiarim kurdu. Her tur- 
lii hastalara §ifa verdi. Gunahkarlari bagi§ladi. Bir 
gok mucizeler yapti. En sonda mucizelerin mucizesi sa- 
yilan, kendlsinin oliilerden dirilmesi oldu; ve bununla 
Tanrihgmi ispat etti. 

S — On iki ha van kimlerdir? 

C — On iki havari sira ile §unlardir: 

1) Petrus denilen (Simon), 2) karde§i Andreas, 3) 
Zebedi Ogullan; Yakup, 4) karde§i Yuhanna, 5) Filibus, 
6) Bartolmaus (Natanail), 7) Matta (ibranice Levi), 8) 
Toma (siiryanice ikiz), 9) Alfeus oglu Yakup, 10) Tadeus 
denilen Yahuda, 11) Gayyur denilen Simon, ve sonradan 
hain Yahuda’mn yerine segilen; 12 nci havari Matiyas. 

S — Mucize nedir? 

C — Mucize, ilahi kudretle meydana gelen insan- 

ustii bir olaydir. 

S — Herkes mucize yaratabilir mi? 

C — Hayir, ancak Allah tarafmdan gonderilmi§ o- 
lan peygamberler mucize yapabilir. Zira Allah, yalanci 
kimselere mucize yaptirmaz. Bu itibarla mucize, ki§i’nin 
peygamberligini tasdik eden Allah’in bir i§aretidir. 

S — Y. Mesih ne maksatla mucizeler yapti? 

C — ilahi kudretini ispat etmek ve insanlarm fay- 
dasmi saglamak igin mucizeler yapti. 

S — Y. Mesih’in baglica mucizeleri nelerdir? 

C — Ba§lica mucizeleri §unlardir: Kana §ehrinde, 
suyu §araba gevirdi, be§ ekmek ve iki baliktan be§ bin 
ki§i doyurdu, bir kelime ile firtmayi durdurdu, bir gok 
kor, dilsiz, sagir ve kotlirumleri iyile§tirdi, ctizzamhla- 
n temizledi ve biri dort giinluk olmak iizere tig oluyii 

diriltti. 
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C) YESU MESiH’iN TANRILIGINI TANITAN AYETLER: 

«i§te kiz (1) (Bakire) gebe kalacak, bir ogul dogu- 
racak ve O’nun admi, EMMANUEL koyacaklar, bu da: 
ALLAH BiZiMLEDiR diye tercume olunur » (isa. 7/14) 
(Mat. 1: 23). 

«... Meryem melege dedi: Bu nasil olacak? Qiinku 
ben er bilmem. Melek O’na dedi: Ruhulkudus senin iizs- 
rine gelecek, Yuce Olanin kudreti listune gdlge salacak; 
bunun igin dogacak Olan Mukaddese Allah’m Oglu de- 
necektir.»» Luk. 1:34 - 35) 

«Bize bir gocuk dogdu, bize bir ogul verildi, Reislik 
O’nun omuzu uzerinde olacak ve O’nun adi, Acip Ognat- 
qu, KADiR ALLAH Edebiyet Babasi, Selamet Reisi 
gagirilacaktir.» i§aya. 9:6) 

«Ve sen, Yahuda aileleri arasinda bulunmak igin ku- 
giik olan Beyt-lehem Efrata, israil iizerine hiikumdar 
olacak adam bana senden gikacak; O’nun giki§i eski va- 

kitten, ezeli gunlerdendir.»*(Mika. 5:2) (Mat. 2:6) 

«Qunkii bugiin Davudun §ehrinde size Kurtarici 
dogdu, O. RAB MESiH’tir.» (Luk. 2:11) 

«Kelam ba§langigta var idi, ve kelam Allah nezdin- 
de idi ve kelam ALLAH idi.» (Yuh. 1:1) 

«Her §ey O’nunla (Yesu Mesih’le) oldu ve olmus 
olanlardan hig bir §ey Onsuz olmadi.» (Yuh. 1:3) 

«Ogul hakkmda diyor... Ya RAB’ sen ba§langigta 
yerin temelini kurdun, gokler de senin ellerinin i§leri- 
dir.» (ibr. 1:10) 

«Goklerde ve yeryiiziinde goriinen ve gdnriinme- 
yen, gerek tahtlar, gerek hakimiyetler, gerek riyasetler, 
gerek hlikumetler, butun §eyler Onda (YESU MESiH’te) 

(1) Siiryanice metinde bakire diye gecer. 
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yaratildi; butiin §eyler O’nun vasitasiyle ve O’nun icin 

yaratilmi§tir.» (Koloseliler, 1:15-17) 

«.. gunkii ULUHiYET’in, (ALLAHLIGIN) butun 
doludugu, MESiH’te bedenen mukimdir.» (Koloseliler, 

2:9-10). 
«Biz gorduk ve §ehadet ederiz ki Baba Oglunu dun- 

yanin Kurtancisi olarak gonderdi.» (I. Yuh. 4:14) 

«Tomas cevap verip O’na: Rabbim ve Allahim dedi. 
Yesu isa ona dedi: Beni gordugbn igin iman ettin, gor- 
meden iman edenlere ne mutlu.» (Yuh. 20:28) 

Biliyoruz ki Allahm Oglu gelmi§tir, ve hakiki olani 
bilelim diye bize anlayi§ vermi§tir, ve biz hakiki olanda 
yani kendi oglu Yesu Mesih’teyiz: HAKIKI ALLAH vg 

sonsuz hayat budur.» (1. Yuh. 5:20) 

<,0’nu gordiigiim zaman, O’nun ayaklari online old 
gibi du§tum. Ve sag elini benim uzerime koyup dedi: 
Korkma, birinci ve son ve diri olan benim: Olu idim, ve 
i§te ebetler ebedince diriyim. Olumun ve oluler diyan- 
mn anahtarlari bendedir.» (Vahiy, 1:17-18) 

«6lmu§ ve tekrar dirilmi§ olan, BIRiNCI ve SO- 
NUNCU §u §eyleri diyor: «i§te tez geliyorum ve herkese 
kendi i§inin olduguna gore mukafatim elimdedir, ALFA 
ve OMEGA iLK ve SON benim.» (Vahiy, 22:12-13) 

«Bu bana nereden oldu da Rabbimin Annesi, yanima 

geldi.» (Luk. 1:43) 

«.. O bedende izhar olundu; Ruhta tasdik olundu, 
meleklere gorundu, milletlere vaz olundu. Dunyada 
iman edildi, izzetle yukan ahndi.» (1. Tim. 3:16) 

Boylece kitabi Mukaddesin eski ve yeni ahdinde, 
YESU MESiH’in TANRILIGINI tanimlayan nice ayetler 
vardir. Ancak fazla yer kaplamasm diye bunlarla iktifa 

ettik. 
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D) YESU MESiH’iN KENDi HAKKINDAKi 
SOZLERI: 

<Yol, hakikat ve hayat benim.» (Yuh. 14:6) 

«Kiyamet ve hayat benim; bana iman eden olmii§ 
olsa da ya§ar ve ebediyen olmez.» (Yuh: 11:25) 

«Ben dunyada oldukga, diinyanin nuruyum.» (Yuh. 
9:5) 

«Ben iyi gobamm, iyi goban koyunlar ugruna canmi 

verir. (Yuh. 10:11) 

«Hayat ekmegi benim; bana gelen asla acikmaz ve 
bana iman eden asla susamaz.» (Yuh. 6:35) 

«Babamm iradesi §udur: Ogulu goriip 0*na iman 
eden herkesin ebedi hayati olsun; ve ben onu son giinde 
kiyam ettirecegim.» (Yuh. 6:40) 

«Filibus O’na dedi: Ya Rab, Babayi bize goster, ve 
bize O yeter. Yesu (Isa) ona dedi: Bu kadar zaman si- 
zinle beraberim de, beni tammadm mi ey Filibus? Beni 
gormu§ olan, Babayi gormu§ olur; sen nasil Babayi bize 
goster diyorsun? .. Bana iman etmiyor musun ki, ben 
Babadayim, Baba da bendedir? Bana iman edin, ben Ba- 
badayim, Baba da bendedir; hig degilse, o i§lerden dola- 
yi iman edin.» (Yuh. 14:8, 9, 10, 11 - 12) 

«Zira Baba oluleri kiyam ettirip onlan dirilttigi gi- 
bi, boylece Ogul da istedigi kimseleri diriltir. ^unkii Ba¬ 
ba hig kimseye hlikmetmez, fakat butiin hukmii Ogula 
vermi^tir. Ta ki hepsi Babaya hlirmet ettikleri gibi, Ogu¬ 
la hurmet etsinler. Ogula hiirmet etmiyen, onu gonderen 
Babaya hurmet etmez. Dogrusu ve dogrusu size derim: 
Benim sozumii dinleyip beni gonderene iman edenin e- 
bedi hayati vardi ve hiikme gelmez. Fakat olumden ha- 
yata gecmistir.» (Yuh. 5:21-29) 
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«Kadm O’na dedi: Biliyorum ki, Hiristos denilen 
MESiH gelecektir. O gelince, bize her §eyi bildirecektir. 
Yesu ona dedi: Sana soyleyen ben, Oyum.» (Yuh. 4:25) 

«Bunun igin yahudiler O’na dedller: Henuz elli ya- 
§mda degilsin, ibrahim’i de gordiin mu? isa onlara de¬ 
di: Dogrusu ve dogrusu size derim: ibrahim olmadan on¬ 
ce ben vanm.» (Yuh. 8:57, 58) 

«Sen insanogluna (Yesu Mesih’e) iman ediyor mu- 
sun? O cevap verip dedi: Ya Rab, kimdir ki O’na iman 
edeyim? Yesu Mesih ona dedi: Hem gordiin, hem de se- 
ninle konusan O’dur. Ve O: Ya Rab, iman ederim, dedi 

ve O’na secde kildi.» (Yuh. 9:35-39) 

E) YESU MESiH’iN i$LERiNDEN BiR KAQ 

MUCiZE: KOR DOGMU$’UN GOZLERINiN 

AQILMASI: 

Anadan dogma kor, Yesu Mesih’in mucizelerini gok- 

tan i§itmi§ti; artik gozlerinin agilmasi igin O’na git- 
mek firsatim bekliyordu. Giiniin birinde Y. Mesih, bera- 
berinde kalabalik bir topluluk oldugu haide o yoldan ge- 
ger. Bunu duyan kor, yolun kenarmda dump, gozlerini 
agmasi igin Y. Mesih’e yalvarir. Adamin haline aciyan Y. 
Mesih, hemen yerden bir miktar toprak alip gamur ya- 
par ve korun gozlerine siirerek ona: Git Siloam Havu- 
zunda yikan der. Adam hemen gider yikamr ve boylece 

gozleri agilir. 

Bunu goren konu kom§ular, hayret iginde adama: 
Bu nasil oldu da gozlerin goruyor? Sana kim §ifa verdi 
diye sorarlar. Adam onlara: Yesu Mesih denilen adam 
gozlerime gamur siirerek bana, git Siloam’da (1) yikan 

(1) Siloam havuzunda. 
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demesi uzerine, gidip yikandim. ve boylece gozlerim a- 

cildi, der. 

Ferisiler, Y. Mesih’i gekemedikleri igin, yaptigi mu- 

cizeleri ortbas etmek istiyorlardi. Bunun igin kor dog- 
mu§ adamin ana ve babasim gagirarak, bu oglunuz mu- 
dur? diye sorarlar. Kbr’iin anasi ve babasi, evet, bu og- 
lumuzdur; kor dogdugunu biliyoruz ama, nasil gordii- 
gunii veya gozlerini kimin agtigim bilmiyoruz. Korun 
anne ve babasi yahudilerden gekindikleri igin bu §ekilde 
ifade verdiler. Qiinku O’nun «Mesih» oldug^inu kim ik- 

rar ederse havradan kovulurdu. 

Ferisiler, gozleri agilan adami tekrar gagirip, Y. Me- 
sih’in ona yaptigi mucizeyi, toplumun huzurunda inkar 
etmesini isterler. Fakat adam, isteklerini red edince; 

biiyuk nefret ve §iddetle onu havradan atarlar. Bu hak- 
sizligi duyan Y. Mesih, adam’i gagirip ona: Sen Allah’m 
ogluna iman ediyor musun diye sorar. Bunun iizeri- 
rie adam; Ya Rab’ O kimdir ki, Ona iman edeyim? Yesu 
Mesih ona: §imdi gordiiglin ve seninle konu§an O’dur, 
der. Bu nedenle adam: Hemen iman ederim der ve 

Y. Mesih’e tabi olur. (Yuh. 9:1-48) 

NAiN §EHRiNDEKI MUCiZE : 

Rab Y. Mesih, Nain §ehrine gidiyordu; bir taraftan 

talebeleri, diger taraftan turlii turlii insanlar; ilahi o- 
gutlerini dinliyor, tabiatiistii mucizelerini izliyordu. §eh- 
rm kapisma yakla§mca: Bir cenaze ile kar§ila§ir; te§yi 
edilen, annesinin biricik oglu idi. §ehirden biiyuk bir ka- 
labalik te.^yie gelmi^ti. 

Yesu Mesih, gefkatli gozleriyle bu acikli manzara- 
yi bir ara seyr cder durur; bir taraftan hayatmin baha- 
rmda dliim pengesi altinda ezilen gence, diger taraftan 
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biricik oglunun oliimii ile iiziintiiden iki biikliim olmu§ 
zavalli dul kadinm perisanligma aciyarak bir §eyler dii- 
§iinur. Biraz sonra mahzun anneye: aglama dedikten 
sonra, bluniin na§ma dokunur ve yiiksek sesle oliiye: 
«Ey geng sana diyorum: Kalk» demesiyle olii hemen diri- 

lir ve onu annesine verir. 

§iiphesiz ki o anda bigare annenin biitiin iimidi 
olan oglunun dirilmesiyle duydugu seving sonsuzdu. Ve 
bu olaya §ahit olan insanlar; korku ve deh§ete kapilarak 
aramizda biiyiik bir peygamber gikti ve Allah kendi kav- 
mini zivaret etti diye Allah’a hamd ederler. (Luk. 7:11- 

17) 

BE§ EKMEKTEN VE iKi BALIKTAN BE§ BiN 
KI§iNiN DOYURULMASI : 

Yesu Mesih’e tabi olanlar gittikge gogahyordu. Ar- 
tik O’nun bereket ve ogutlerini almaya gelen insanlar, 
herhangi bir binaya sigamazdi. Bunun igin arasira vaaz- 
larini kirlarda vermesi gerekiyordu. Bir gun kirda iken, 
gevredeki kasaba ve §ehirlerden buyiik bir kalabalik et- 
rafmda toplanir, O’nun ilahi ogutlerini buyiik bir zevk- 
le dinler. O gun giine§ batmak uzere idi. Bu arada §a- 
girtleri Ona: «Yer issiz, vakit te gegti» halki saliver ki, 
koylere gitsinler de, kendilerine yiyecek satin alsmlar 
diye ricada bulunurlar. Fakat Y. Mesih, onlara: Gitme- 
lerine hacet yok; onlara siz yiyecek verin, der. §agirtler 
Ona: Burada be§ ekmek ve iki baliktan ba§ka bir §eyi- 
miz yok. Yesu: Onlan bana getirin der. Halka da gayir 
uzerinde oturmasmi emreder. Bu arada be§ ekmekle iki 
baligi alir, goge bakar §iikran duasmi kilar ve ekmek- 
leri kinp §agirtlerine verir, ki halka dagitsinlar; boyle- 
ce biitiin halk yiyip doyduktan sonra, artan kirintilar- 
dan on iki sepet dolusu kaldirirlar. Yiyenler, kadm ve 
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gocuklardan ba§ka, be§ bin erkek kadar idiler. (Mat. 
14:13-21). 

YESU MESiH’iN gOCUKLARA OLAN SEVGiSi : 

Y. Mesih, kiigiik gocuklari gok severdi. giinkii, kii- 
giik gocuklarm kalbi temiz, niyetleri saf, ve biitiin dav- 
ram§lari masumdur. 

Giiniin birinde, ellerini iizerlerine koysun diye Ona 
kugiik gocuklar getirilir; fakat §agirtler buna engel ol- 
mak ister. giinkii onlar zan ettiler ki, Y. Mesih ba§ka- 
lan gibi gocuklara onem vermeyecek. O ise (Y. Mesih) 
onlara: «Birakm kiigiik gocuklar bana gelsinler; giinkli 
goklerin melekutu bu gibilerindir.» Onlan ok§adi ve 
takdis etti. 

Y. Mesih, gogu zaman. kugiik gocuklarm safligmdan, 
pakligmdan ve tevazuundan omek vererek §oyle derdi: 
«Gergek gergek size derim: Siz donmez ve kliglik gocuk¬ 
lar gibi olmazsaniz, goklerin melekutune asla girmeye- 
ceksiniz. Bundan dolayi kim bu kiiguk gibi kendini al- 
galtirsa, goklerin melekutunde en bliyiik odur. der» 
(Mat. 18:3, 4) 

LAZAR’IN DiRiLMESi : 

Beytanya koyiinde, iman ve faziletle tanmmi§ iig 

ki§ilik bir aile vardi. Bunlar: Lazar ve iki kizkarde§i idi. 
Bu aile, Y. Mesih’i gok sever, sayar ve yararli ogiitleri- 
ne bliyiik deger verirdi. 

Giiniin birinde Lazar agir bir §ekilde hastalanir; 
buna iiziilen kizkardegleri, Y. Mesih’e haber gonderip; 
bir an evvel onlara yeti§mesini yalvanrlar. Y. Mesih, bu- 
nu duyunca; «Bu hastalik oliim igin degil, ancak Al- 
lah’in Oglu bununla taziz olunsun diye Allah’m izzeti 
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igindir der.« Oysa, Lazar goktan olmu§tu. Bu olum va- 
kasi, Lazar’m kiz karde§leri igin biiylik bir facia idi. 
Qunkii hayatta yegane iimitleri biricik karde§leri idi. 

Y. Mesih, Lazar’n oliimunden dort giin sonra Bev- 
tanya’ya gelir. Marta, aglayarak O’nu kar§ilar ve O’na: 
Yarab, eger burada olsaydin karde§im olmezdi. §imdi de 
bilirim ki, Allah’tan her ne istersen Allah sana verecek- 
tir. Y. Mesih, ona: «Karde§in kiyam edecektir.» der. 
Marta O’na: «Bilirim ki kiyamette son giinde kiyam 
edecektir.» Y. Mesih, ona: «Kiyam ve hayat benim; ba- 
na iman eden olmii§ olsa da, ya§ayacaktir. Bana iman 
eden ebediyen olmez. Buna iman ediyor musun?» O’na: 
«Evet, Ya Rab, iman ettim ki, diinyaya gelen Allah’m 
Oglu Mesih’sin.» 

Yesu Mesih, kalbinde inliyerek §agirtleri ve kala- 
baiik bir cemaat onunla beraber oldugu halde kabre ge¬ 
lir. Etrafmdakilere; ta§i kaldinn dedikten sonra, yiiksek 
sesle «Lazar di§anya gik» demesiyle olii: elleri ve ayak- 
lari sargilarla bagli oldugu halde di§an gikar. 

Y. Mesih onlara: .«Onu goziin ve birakin gitsin.» der. 
Bu mucizeyi gorenler, ozellikle Lazar’m kizkarde§lerine 
teselli vermeye gelen halkin biiyiik bir kismi, Y. Mesih’e 
iman eder. (Yuh. 11:1-46) 

F) YESU MESiH’iN FEDAKARLIGI: 

Musa’nin sert ve siki kanunlari insanm asli giina- 
hmi temizleyemedi. Biitiin peygamberler dahi, Adem og- 
luna Cennetteki kutsalligi veremedi; onu cehaletin ve 
glinahm lzdirabmdan kurtaramadi. Qunkii insan’m Al- 
lah’a kar§i i§ledigi sugun cezasi oliimdu. Bundan boyle 
bu asli giinahi silecek sonsuz bir fedakarlik gerekiyordu 
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ki, Allah’in aclaleti yerine gelsin. Ancak diinyadaki bu- 
tun yaratiklar gegici oldugu igin bu fedakarhgi suna- 
cak nitelikte degildi. Bunu bilen Yiice Allah, kendi kul- 
lanna aciyarak sonsuz liituf ve derin sevgisini beden- 
le§en Kurtanci Y. Mesih’in §ahsinda gosterdi. 

Y. Mesih, ilahi ogutleriyle insanlan aydinlatti. Ne- 
zih ve kutsal ya§antisiyle iyi ornek ve sadik rehber ol- 
du. Ruliani niteliklerini kotliye kullanan yahudi din 
adamlanm tenkit etti.. Nihayet buna dayanamayan 
Musevilerin ba§kahinleri; Yazici ve Ferisileri, O’nu yok 
etmek igin soz birligi ederek haksizlik ve zuliimle blli- 
me raahkiim ettiler. Fakat kendisi bunun igin geldigini 
daha onceden haber vermi§ti. «isa (Yesu), Yeru§alime 
gitrnek, ihtiyarlar ve baskahinlerle vazicilann elinden 
gok §eyler gekip oldiiriilmek ve uglincu giinde kiyam 
etmek gerek oldugunu §agirtlerine o vakitten goster- 
mege ba§ladi.» (Mat. 16:21) 

Y. Mesih hakkmda soylenen peygamberliklerin ye¬ 
rine gelmesi igin Yahudiler; Mesih’e bir gok eziyetler 
verdikten sonra, buyiik Cuma giinii saat 15’de haga ger- 
diler. Mesih hag iizerinde iken saat onbe§ten ondokuza 
kadar yenuizunii karanlik kapladi. Bu arada Mesih, yiik- 

sek sesle bagmp goklerdeki Babasma ruhunu teslim etti. 

Y. klesih, bedence oldli; oliimli ile bize hayat verdi. 
Ye giinahtan kurtardi, bize hiimvet yerdi ve pak kaniy- 
la takdis etti. 

S — Y. Mesih fedakarhgma ba§larken bir hazir- 
hkta bulundu mai? 

C — Evet, sonsuz fedakarhgma ba§larken; kendi 
§agirtleriyle yedigl son ziyafette; yeni bir aliit (antla§- 
ma) olarak ekmek ve §arabi alip onlara, ve onlann §ah- 
smda butiin muminlere: «Bu tenrm, bu da kanim; aim, 
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yeym ve igin, bunlar size ve bana iman getirenlere ebe~ 
di hayati temin eder» dedi. (Mat. 26:26-29) 

S — Biitiin §agirtler Y. Mesih’e sadik kaldilar mi? 

C — Onikilerden biri olan Iskaryutlu Yahuda yal- 
niz, Y. Mesih’e ihanet ederek yahudilerle i§birligi etti. 

S - Y. Mesih, Tanri olarak mi yoksa insan olarak 
mi izdirap gekti? 

C — Y. Mesih, insan olarak izdirap gekti. Tanrilik 
ise, gune§ gibidir; elle tutulmaz ve giplak gozle gorul- 
mez Buna ragmen her yeri aydmlatir. 

S — Y. Mesih, kimler igin izdirap gekti? 

C — Y. Mesih, biitiin insanlar igin istirap gekti. 
Qiinkii O, Vaftizci Yuhanna’nm dedigi gibi: «Diinyanm 
gunahim kaldiran Allah’m kuzusudur.» (Yuh. 1:29) 

S — Y. Mesih, biitiin insanlari temsilen kendi olii- 
mii ile Ademden bize gegen giinahi kaldirmak iizere Al- 
lah’in adaletine tarn kar§ilik verdi mi? 

C — Evet, Tanrilik Oz’unde hirle§mi§ olarak, iize- 
rine aldigi insan tabiatinm gekmi§ oldugu eziyetle 
Allah’m adaletini kar§iladi ve insanlann giinahmi kal- 

dirdi. 

Ayet: «Allah dunyayi oyle sevdi ki, biricik Oglunu 
verdi; ta ki O’na iman eden helak olmasm, ancak ebe- 

di hayati olsun.» (Yuh. 3:16) 

G) YESU MESiH’iN DiRILlSI VE GOKLERE 

QIKISI: 

Y. Mesih haga gerildikten sonra; O’nun §agirdi ol- 
mu§, Arimateali Yusuf admda sayili (tanmmi§) bir 
adam; Vali Pilatus’dan aldigi musaade ile Y. Mesih’in 
cesedini ahp, temiz bir keten bezine sardi; ve kaya igine 
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oymu§ oldugu kendl yeni mezanna Onu yatirdi. Ve me- 
zann kapisma biiyiik bir ta§ yuvarlayip gitti. (Mat. 
27: 57-60) 

Bu arada ba§kahinler ve ferisiler, Pilatus’un izniyle 
beraberlerinde aldiklan muhafiz askerlerle gidip mezar 
ta§im miihurlediler ve mezann ba§mda nobetgiler dik- 
tiler. Ancak Kitabi Mukaddes; bu olayin ugiincii guniin- 
de Y. Mesih’in buyiik bir kuvvetle dirildigini gostererek 
§oyle diyor: «Haftanm ilk guniine dogru (pazar glinli) 
tan yeri agarmaya ba§larken, Mecdeli Meryem ve oteki 
Meryem kabri gormege geldiler. Ve i§te, buyiik zelzele 
oldu; zira Rabbin bir melegi gokten indi, ve gelip tasi 

yuvarlayarak iizerine oturdu. Onun gbrunu§ii §imsek gi- 
bi idi; esvabi kar gibi beyazdi. Onun korkusundan bek- 
giler titreyip olii gibi oldular. Melek cevap verip kadm- 
lara dedi: «Siz korkmaym, giinku haga gerilmi§ olan 
isa’yi aradigmizi biliyorum. O burada degil; giinkii de- 
digi gibi kiyam etti. Gelin, Rabbin yattigi yeri goriin; 

ve gabuk gidip §agirtlerine deyin: O, oliilerden kiyam et- 
mi§tir.» (Mat. 28:1-8) 

Y. Mesih, dirildikten sonra; §agirtlerini §iipheden 
kurtarmak igin kirk giin yer yiiziinde dola§ti ve Onbir 
defa agik olarak onlara goriindii ve gozleri ontinde bir 
gok mucizeler yaptiktan sonra, onlari Zeytinlik dagina 
gikanp, yiizlerine iifledi; ve kendi Kilisesinin yonetimi- 
ni onlara birakti. inciFini biitiin diinya’ya miijdeleme- 
lerini emretti; bu bakimdan ba§anh olmalari igin Ru- 
hulkudiis’ii onlara gondermek vaadmda bulunarak bii- 
yiik iistiinlukle yiicelere gikip, Babasi’nm sagmda otur¬ 
du. 

S — Y. Mesih haglanirken, tabiatta mucizeler ol¬ 
du mu? 

C — Evet, gline§ karardi, Mabedin perdesi ikiye ya- 
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nidi, kayalar gatladi ve bir gok azizlerin cesetleri diril- 

di .(Matta 27:52) 

S — Y. Mesih nasil dirildi? 

C — ilahi Ruhu’nun yeniden bedenine dontip bir- 
le§mesiyle dirildi. 

S — Y. Mesih dirildigi giine ne denir? 

C — Biiyuk Bayram veya Paskalya denir. Paskal- 
ya: ibranice gegit manasina gelir Id Yahudiler; Kizilde- 
niz’i gegmelerinin ve Misir’in esirliginden kurtulmala- 
rmin yil ddnumudlir. Hiristiyanlikta ise, Y. Mesih’in 
oliimden hayata ge^i§inin yil doniimudur. 

S — Y. Mesih dirildikten kag gun sonra goklere 

gikti? 

C — Kirk glin sonra. 

S — Y. Mesih hangi glin ve goklere giktigi giin’e 

ne denir? 

C — Y. Mesih, giki§ per§embesi denilen gun gokle- 

re gikti. 

S •— Y. Mesih goklere gikarken olaylar oldu mu? 

C — Evet, §agirtler Y. Mesih’in gikismi izlerken, 
beyazlara burunmu§ iki melek onlara goriinerek; «Ey 
Galileliler, nigin goge bakip duruyorsunuz? Sizden goge 
alman bu isa, nasil goge giktigim gdrdiinlizse, oylece 

gelecektir.» (Res. i§. 1:11) 

H) RUHULKUDUS (Aziz Ruh) : 

Aziz Ruh, Kutsal Uglugun ugiincii ozelligidir; nite- 
lik ve Tanrihk bakimindan Baba ve Ogul a e§ittir. 

Aziz Ruh, agik olarak iki defa goriindu: 

a) Y. Mesih vaftiz olurken bir guversin §eklinde 

Onun iizerine kondu. 
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b) Aziz £?agirtler toplu halde duada bulunurken; 
Onlann iizerine alevli ate§ diller §eklinde indi. 

Y. Mesih’e tabi bulunamn; iman, limit ve sevin^le 

kuvvetlenmesi, iyilik ve fazilet yolunda bulunmasi igLn; 
Aziz Ruh’un ona verecegi 7 tane Ulvi Armagani vardir. 
Bunlar: Hikmet, anlayi§, ogiit, kuwet, bilgi, iyilik ve 
Rab korkusudur. insan bu ilahi Armaganlari; kalbini 
Aziz Ruha vermek, Allah’in emirlerine riayet etmek ve 
devamli olarak kutsal kurbana i§tirak etmekle alabilir. 

«Bilmez misiniz ki Allah’m Mabedisiniz ve Allah’in 
Ruhu sizde durur? Eger bir kimse Allah’in Mabedini bo- 
zarsa, Allah onu bozacaktir. Qiinkii Allah’in Mabedi mu- 
kaddestir. O mabed sizsiniz.» (I. Kor. 3:16) 

«insan ogluna kiifiir eden bagi§lamr. Fakat Aziz 
Ruh’a kliflir eden; ne bu diinyada ne de oteki diinyada 
bagi§lanmaz.> (Mat. 12:32) 

Petrus: «Ey Hananya, niijin §eytan senin yiiregini 
doldurdu da Ruhulkudlis’e yalan soyleyip tarlanm de- 
gerinden bir kismim kendine ayirdin... insanlara degil 
fakat Allah’a yalan soyledin.» (Res. i§. 5:3-4) 

i) RUHULKUDUS’UN KiSiLifiiNi TANITAN 
AYETLER: 

“ALLAH’m Ruhu yaraticidir; cunkii Allah’tir.” 
(Yuh. 4:24) 

“Allah’in Ruhu sularin tizerinde hareket ederek ya- 
ratiyordu.” (Tek. 1:2) 

«Allah’in Ruhu beni yaratti ve Kadirin nefesi bana 
hayat verdi.” (Eyiip. 33:4) 

“O, Ezeli Ruh’tur.” (ibr. 9:14) 

“Allah, kutsal Ruh aracihgiyla kurtariyor.’’ (Titos 
3:45) 
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“Fakat Ruhulkudiis iizerinize geldigi vakit kudret 
alacaksmiz... ve benim §ahitlerim olacaksimz.” (Res. 1:8) 

“Fakat benim ismimle Baba’nm gonderecegi tesel- 
lici Ruhulkudiis O, size her §eyi ogretecek ve size soyle- 
digim her §eyi hatinniza getirecektir.” (Yuh. 14:26) 

“Ama Baba’dan size gonderecegim tesellici, Baba- 
dan ?ikan hakikat Ruhu geldigi zaman, benim hakkim- 

da O, §ehadet edecektir.” (Yuh. 15:26) 

“Hepsi Ruhulkudiisle doldu ve kendilerine Ruh’im 
verdigi soyleyi§e gore ba§ka ba§ka dillerle soylemege 
ba§ladilar.” (Res. 2:4) 

“Ve Ruh, Filipusa dedi: Yakla§ ve bu arabaya ka- 

til.” (Res. 8:29-30) 

“Fakat Petrus dedi: Ey Hananya, nicin §eytan se- 
nin yiiregini doldurdu da Ruhulkudvis’e yalan soyleyip 
tarlanin degerinden bir kismini kendine ayirdin?.. in- 
sanlara degil, fakat Allah’a yalan soyledin.” (Res. 5:3, 4) 

“Melek O’na dedi: Korkma Meryem, Ruhulkudiis 
senin iizerine gelecek.” (Luk. 1:30) (Mat. 1:20-21) (Yuh. 

1:14) 
“Eger bir kimse susarsa bana gelip icsin; kitabin 

dedigi gibi, bana iman edenin iginden diri su irmaklari 
akacaktir. Fakat bunu, kendisine iman edenlerin ala- 
caklan RUH hakkmda soyledi.” (Yuh. 7:37-39) (Vahiy, 

22:1) 

“Qiinkii peygamberlik asla insamn iradesiyle gel- 
memi§tir; fakat insanlar Ruhulkudiis tarafindan sevk 
olunarak Allahtan soylediler.” (Pet. 2. Pet. 1:21) 

Boylece butiin kitabi Mukaddes §ehadet eder ki, Ba¬ 
ba ve Ogul Tanrilik ozune ezelden malik oldugu gibi. 
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Ruhulkudus de ayni oze ezelden maliktir. Bunun igin 
Ruhulkudiis’e ezeli RUH denir. 

S — Y. Mesih goklere giktiktan kag gun sonra Aziz 
Ruh’u kendi §agirtlerine gonderdi? 

C —• Goklere giktiktan on giin sonra. 

S — Aziz Ruh’un indigi gun’e ne denir? 

C —Pendikusti veya Aziz Ruh’un ini§ gunii denir. 

S — Pendikusti giiniinde mucizeler oldu mu? 

C — Evet, o gune kadar §agirtler okumami§ ve ma- 
neviyat bakimindan gok zayif ve urkek idiler. Fakat Aziz 
Ruh’un Ulvi kuvvetini ku§aninca; Y. Mesih’in adina ge- 
§itli dillerle konu§arak buyiik bir cesaretle Hiristiyan 
Dinini her tarafa yaymaga ba§ladilar. Ayni giinde, 
Aziz Mar Petrus yaptigi bir konu§ma ile ug bin ve bir 
koturiime verdigi §ifa ile iki bin ki§i daha olmak iizere 
bir hafta iginde be§ bin ki§i Hiristiyanligi kabul etti. Bu 
bakimdan Pendikusti Olayi, Kilise temeli’nin atildigi gun 
kabul edilir. 

S -— Aziz Ruh, Y. Mesih’e tabi olan bir kimse lize- 
rine ne zaman iner? 

C — Ki§inin tovbe edip kalbini Ruhulkudiis’e ve- 
rirken, Y. Mesih’in ismine vaftiz olup kutsal Murunla 
yaglanirken ve muminler toplu olarak ayni niyetle dua 
ederken; Aziz Ruh iner ve ruhsal armaganlarmi verir. 

S — Aziz Ruh’un Kilise iizerindeki etkisi nedir? 

C — Aziz Ruh’un etkisiyle Bakire Meryem hamile 
oldu, Aziz §agirtler aydmlandi. Boyleee Aziz Ruh; Al- 
lahm adamlarma ilham verir, Kiliseyi ruhi vergilerle 
doldurur. §u halde: Aziz Ruh, diinyanm sonuna kadar 
Kilisenin kalbi, i§igi ve ulvi yardimcisidir. 
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1KINCI K1SI M 

DORDUNCU BOLUM 

ALLAHIN EMiRLERi 

Eski Ahde gore: Tanri Emirleri, Israil Milletine ile- 
tilmek iizere Sina dagmda peygamber Musa’ya verilen 

“10” Emirdir. Sira ile §unlardir: 

1) Her §eye kadir Tanrm benim. Benden ba§ka 

tannn olmasm. 

2) Kendine put veya sembol yapma ve ona tap- 
ma. 

3) Bo§ yere Allah’m adma and igme. 

4) Sebt (cumartesi) gununu kutla. 

5) Babana ve anana saygi goster. 

6) Oldiirme. 

7) Zina etme. 

8) Qalma. 

9) Yalan §ahadet etme. 

10) Kom§unun malina ve namusuna goz koyma. 

Yeni Ahde gore verilen iiahi Emirler ise, Ebedi 
Kurtanci Yesu Mesih’in §ahsen verdigi emirlerdir ki 
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bunlar; Musa’nm eliyle verilen emirlerden daha mu- 
kemmel ve daha iistundlir. 

Yesu Mesih diyor ki: “Eski zaman adamlanna “61- 
diirme” denildigini i§ittiniz. Fakat ben size derim: 
Karde§inden nefret eden mahkum olacaktir”. (Mat. 5: 
21) “Zina etme denildigini i§ittiniz. Fakat ben size de¬ 
rim: Bir kadma §ehvetle bakan adam, kalbinde onunla 
zina etmi§tir”. 

“Yalan yere yemin etme denildi. Fakat ben size 
derim: Hig yemin etmeyin... ancak sozuniiz evet evet, 
hayir hayir olsun”. “Goze goz denildi. Fakat ben size 
derim: Kotuye kar§i koyma. Sag yanagma vurana sol 
yanagmi da gevir”. 

“Sen kom§unu sevecek ve du§manmdan nefret ede- 
ceksin denildigini i§ittiniz. Fakat ben size derim: Du§- 
manlanmzi sevin, ve size eziyet edenler igin hayir dua 
edin ki siz goklerde olan Babanizm ogullan olasmiz”. 

Boylece Y. Mesih, kotiilugu kokiinden kaldirmi§ ve 
onun yerine gok iistiin ahlaki kurallar koymu§tur. 

Yuce Allah, emirlerini tatbik edenlere ebedi saade- 
ti ve tiikenmeyen iyilikleri vaad etmi§; fakat miiteca- 
vizleri bela, afet, ve ebedi i§kence ile tehdit etmi§tir. 
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ON EMiR UZERiNE iNCELEMELER: 

a) Herseye kadir Tanrm benim 

b) Kendine put yapma 

I. VE II. EMiR: 

Cenabi Hak yukandaki I. ve II. emirlerde putlara 
tapmmaktan sakinmamizi, yalniz kendisine glivenme- 
mizi, sevmemizi ve tapinmamizi emreder. Qiinku yara- 
tiklan; Yaratici Allah’m seviyesinde tutmak veya on- 
lara a§in derecede deger vermek Allah’a kar§i bir say- 
gisizlik ve puta taparliktir. Buna paralel olarak sihir- 
bazhga ve similnilige inanmak da Allah’a kar§i kotd bir 

davrani§tir. 

Sihirbazlik: Kullanilmasi caiz olmayan, kotii ve al- 
datici vasitalarla yapilan ve Qogu uydurma olarak meg- 
hulden haber veren §eytani bir i§lemdir. 

Simunililc: Ruhbanlik rutbesini, , menfaat kar§iligi 

ruhani meslege layik olmayanlara satmak demektir. 

Azizlere ve resimlerine kar§i duyulan saygiya ge- 
lince: Azizler, Allah’in sevgili’eri ve kutsal din ogret- 
menleri olduklan igin onlara mahdut bir saygi goster- 
mek; din ve insanlik ugrundaki fazilet ve fedakarlik- 
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lanm takdir etmek, hi? bir zaman tapinma anlamina 

gelmez. Bundan boyle, Allah’m evine ve iginde bulunan 
mukaddes §eylere kar§i derin bir saygi hissetmek dini 
vecibemizdir. 

Y. Mesih: “Rab Allahina tapinacak ve yalniz Ona 
kulluk edeceksin”. (Mat. 4:10) 

“Allah’a ve mala kulluk edemezsiniz”. (Mat. 6:24) 

S —- Din nedir? 

C — Din, insanin kendi ruhunda Allah’a kar§i 
duydugu ili§ki. ve bagliligim iman, limit ve sevgiyle bel¬ 
li etmek ve Allahm iradesine gore davranmaktir. 

S — Din insanlara zaruri midir? 

C —- Evet, gok zaruridir; giinkii ahlaksizlik, dinsiz- 
likten gelir. 

S — Tapinma kime sunulur? 

C — Tapinma, yalniz Yiice Allah’a sunulur. Aziz- 
lere tapilmaz; ancak onlann manevi §ahsiyetlerine say¬ 
gi gosterilerek makbul dualanyle Allah’m himayesine 
sigmihr. 

S — Ahlak bakimmdan, Kutsal Emirlerin bir one- 
mi var mi? 

C — Kutsal Emirler; ferdin, ailenin ve toplumun 
hayati ve medeniyetin esas §artlandir. Maddi ve mane* 
vi olarak huzurlu ya§ayabilmek igin, ilahi Emirlere 
bagli kalmak zorundayiz. 

“Hayata girmek istiyorsan emirleri tut” (Mat. 19) 
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ALLAHIN ADINI BO§ YERE AGZINA ALMA 

III. EMiR 

Ugiincii Emirde Allah, bo§ yere Onun kutsal adina 
yemin etmekten sakmmamizi, bunun yerine agiz ve yii- 
regimizle ona tebrik ve temcitler sunmamizi ve kendi- 
sini derin bir saygiyla anmamizi emreder. 

Yemin etmek, ister dogru ister yalan, iddia ile is- 
pat etmek istedigimiz bir vakia iizerine yiice .Allah'i ta- 

mk gostermek demektir. 

Y. Mesih, yemini kesin olarak kaldirip §oyle dedi: 
“Hig yemin etmeyin, ancak sozuniiz evet eve't, hayir ha- 
yir olsun. Bundan fazlasi kotudendir”. (Mat. 5:34) 

Allah’m admi, ne §aka, ne istihfaf ne de yemin ile 
agzimiza aimak caiz degildir. Ancak gok zaruri bir va¬ 
kia kar§isinda dini ve medeni yargiglarm verecegi hii- 
kum ve karar iizerine dogru olarak yemin etmek mec- 

buridir. 

“Allah yalanci dudaklardan nefret eder; fakat dog- 
ruluk Ona makbuldur”. (Mes. 12:22) 

S — Blerhangi bir nedenle yemin etmek ahlak ku- 

rallanna aykin midir? 

C — Evet, aykiridir, giinkii ortada bir yolsuzluk ve- 
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ya bir kotii niyet yoksa, yemin etmege ne liizum var. 
Allah’m aziz adim elinde ufak para gibi tutan ve bo§ 
yere yemin edenin toplumda yeri yoktur. 

S — Kiifiir nedir? 

C — Kiifiir etmek, Allah’a, azizlere veya ba§kala- 
nna kar§i kin ve nefretle soylenen hakaret sozleridir. 

S — Lanet nedir? 

C — Lanet, ba§kalanm kahretmek icin intikamdan 
dogan bedduadir. incil’e gore: Ba§kasma kiifiir ve la¬ 
net etmenin cezasi gok biiyiiktiir” (Mat. 5:21) 

S — Adak nedir? 

C — Adak, Allah’in hizmetine, dini muesseselerin 
yararma adanan maddi manevi, daimi veya gegici ola- 
rak verilen bir karan yerine getirmek demektir. 

S — Adak ne gibi §artlar altinda kabul edilir? 

' C — Adak iyi bir maksatla ve iyi §eyler iizerinde 
deger bulur. 

46 



SEBT GUNUNU TAKDIS ET 

IV. EMIR 

Sebt (cumartesi) giinunu takdis etmek, ozellikle 
israil kavmine hitaben bir emirdir; Eski Ahde gore: Sebt 
giinii, israil’in Misir koleliginden azat edili§inln bir 
semboludur. Museviler, sebt giinii bir araya gelip Mu- 
sa’nm rehberliginde biiyiik mucizelerle Firavunlann 
hiikmiinden kurtulmu§ olmalarmi ve bu kurtulu§un on- 
lara getirdigi yeni hayati degerlendirerek Allah’a tapi- 

rnrlar. 

“Sebt gunlerimi gergekten tutun, giinku bunlar be- 
nimle aramzda olan bir alamettir”. (Qik. 31:13) 

Fakat Hiristiyanlik, kutsal gun olarak pazar gu- 
nunu kabul eder. Ciinkii Ebedi Kurtancisi YESU ME- 
SiH, pazar giinii oliimden dirildi. Dirilmesiyle be§eriye- 
te bereket ve ebedi hayat sagladi. Ruhulkudiis, pazar 

giinii §agirtlerin iizerine indi. 

Yukaridaki bu iki olayi degerlendiren Aziz §agirt- 

ler; sebt giinii degil, ancak pazar giinii dua etmek kpn 
toplanip (Kurban) manasina gelen sunma ekmegi kir- 

dilar. (Res. i§. 20:7-8) 

“imdi kimse sizi yemekte, i^mekte, bayramlarda, ay 
ba§lannda yahut sebt giinleri meselesinde hiikiim et- 

mesin”. (Kol. 2:16) 
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Y. Mesih, “Yalniz sebt giiniinii bozmakla kalmadi, 
fakat Allah kendi Babasi oldugunu soyleyerek kendisi- 
ni Allah’a e§it kildi”. (Yuh. 5:18) 

Kilise bilginlerinin sozleri : 

Bilgin Uricanus; (185-245) Pazar giinii genel Bay- 
ram sayilir, der. 

Tertulyanus: (160-240)- Pazar giinii butiin Hiristi- 
yanlar igin seving ve kutlama giiniidiir, der. 

Bilgin Bardeysan: (222) §ehirler kanunu kitabmin 
29. sahifesinde, Hiristos admda Hiristiyan deniliyoruz 
ve pazar giiniinde toplaniyoruz, der. (1) 

S — Pazar giinii nasil takdis edilir? 

C — Miiminler, ozellikle pazar giinii; kutsal Ayin- 
de bulunmak iizere bir miiddet kilisede toplanip ibadet 
etmek, Allah’m kelammdan ve kutsal Kurbandan ma- 
nevi gidayi almakla takdis vecibesini yerine getirmi§ 
olurlar. 

S — Haftada bir gtin dinlenmenin bir faydali var 
mi? 

C — Evet, din, aile ve toplum hayatma uygun ola- 
rak gok faydalidir. insan bir haftalik yorgunlugunu gi- 
derir, istirahat giiniinu degerlendirerek sakin bir kafa 
ile kendisini, ailesini ve toplumu ile olan ili§kisini kont- 
rol etmek firsatmi bulur ve daha iyi olmaya gali§ir. 

S — Pazar giinii kutsal Ayine i§tirak etmemek bir 
sug sayilir mi? 

(1) M. H. Dolabonii’nun On Emir kitabi sahife 30 
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C — Evet, hastalik ve yolculuk gibi me§ru maze- 
retler miistesna, pazar ve bayram giinlerinde kutsal 
Ayine i§tirak etmemek, Allah’m emrine kar§i bir sug- 
tur. 

S — Pazar ve bayram giinlerinde gali§mak gunah 
midir? 

C — Evet giinahtir; ancak hasta, tutuklu ve akra- 
balara ugramak, aym zamanda fakirlere yardim etmek 
gibi sosyal faaliyetlerde bulunmak sevabtir. 
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BABANA VE ANANA SAYGIGOSTER 

V. EMiR 

Bu Ayet bize, babalarimizi saymayi, sevmeyi, onla- 
ra itaat etmegi, bzellikle ya§lihk ve hastahk anlarinda 
onlara hizmet etmegi emreder. Onlara kar§i bu vazife- 
mizi yaptigimiz takdirde Allah’m bereketlerine layik 
olacagiz. Qiinku Allah diyor ki: “Babana ve anana say- 
gi goster ki omriin uzasm”. “Ey gocuklar, ana ve baba- 
lanniza Rab’te itaat edin, gunkii hak da budur”. (Ef. 6: 

1-4) 

Ahlak ve kanuna aykm olan davram§lar miistesna, 
ana ve babaya itaat etmek §arttir. 

Babalar, kendi gocuklarmin gegimini saglamak, iyi 
terbiye vermek, ahlak kurallarma gore yeti§tirmekle 
miikelleftirler. 

Yukaridaki Ayete ili§ik olarak dini ve medeni ba§- 
kanlara da itaat etmek gerekir. Buna gore ba§kanlann 

da bizi himaye etmeleri ve bize iyi omek olmalari gere- 

Musa’mn §eriatine gore: Kendi babalarina hakaret 
eden, Allahm gazabina ugrar ve halk tarafmdan ling 
edilir. Ornegin: “Absalum, Babasi Krai Davud’a kar§i 
sava§ agtigi igin, Allah’m nefretine ugradi ve bir 
facia ile oldli. Buna ragmen Davut, Oglu’nun oliimune 
dayanamayarak; aci aci agladi ve §oyle dedi: “Oglum 
Ab§alum, Oglum Ab§alum, ke§ke ben senin yerine 61- 
^eydim”. (2. Sam. 18:38) 
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Fakat iyi gocuklar, babalarmm bereketlerini ka- 
zanmak igin daima biiyuk gayret gostermi§lerdir. Bu- 
nun en canli omegini isu ve Yakub’un Babalarma kar- 
§1 gosterdikleri derin saygida gormek mumkiindur. 
(Tek. 27:1-30) ve (Luk. 2:51) 

S — Ana ve babamiza saygi gostermege mecbur 

muyuz? 

C — Evet, giinku Allah’in iradesiyle diinyaya gel- 
memize onlar sebeb oldular. Aynca biitim imkanlariy- 
le bizi koruyor, besliyor ve en iyi §ekilde yeti§tirmege 
gali§iyorlar. Aym zamanda 18 ya§ma kadar Allah’a ve 
insaniyet’e kar§i bizden sorumludurlar. 

S — Babalarimiza kar§i olan odevlerimiz nelerdir? 

C — Onlara itaat etmek, sozlerini dinlemek, iyili- 
gimiz igin bize yaptiklan butiin tenkit, ve azarlamala- 
rini goniilho§lugu ile kabul etmek, huysuzluk, kusur, 
cahillik, yoksulluk, hastalik ve ya§lilik hallerini sabirla 

gekmek ba§lica odevimizdir. 

S _ Aynca kimlere saygi gostenneliyiz ? 

C — Ayrica, bizi dince yoneten, bizim igin bir gok 
zahmetlere katlanip gece gundiiz dua eden ruhani ata- 
lara, aym zamanda; can ve mal emniyetimizi teminat 
altina alan ve bizi dii§manlardan komrnak igin her fe- 
dakarliga katlanan Hiikumetin her sinif memurlarma 
saygi gostermek ve ilgili kanunlara riayet etmek ae 
ba§ta gelen odevlerimizdendir. (Rom. 13:1-8) (Tes. 

21-18) 
S — Babalanmizin, ogiitlerine riayet etmezsek ne 

olur? 

C — Ailenin ahenk ve nizammi bozmu§, normal 
ya§ayi§i birakmi§ ve Allah’in yolundan sapmi§ oluruz ki 

bunun sonu felakettir. 
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OLDURME! 

VI. EMiR 

Allah, bu Emirle; her turlii kotii niyet, soz .ve se- 
bep He kendimize, hemcinsimizin hayatma kastetmek 
ten bizi men eder. Bunun igin kom§umuzun §ahsma, §e- 
refine ve malma zarar verecek sebeblerden sakmmamiz 
icab eder. 

Buna ili§kin olarak ofke, kiifiir, tahrik, te§vik ve 61- 
durmeye sebebiyet veren her turlii kotii davrani§lardan 
kagmmamiz lazim. 

‘‘Kin beslemekten sakinmali; giinkii karde§inden 
nefret eden her adam katildir ve ebedi hayati yoktur”. 
(1. Yuh. 3:13-15) 

“Adam oldliren, mutlaka oldiirulecektir.” (Qik. 
21:12) 

S — Adam oldiirmek gergekten bliyiik giinah mi- 
dir? 

C — Evet, qok buyiik gunahtir. Qiinkii, a) Insan- 
oglu, biitiin ruhlarm sahibi olan Yiice Allahhn bir ya- 
ratigi ve ruhani mabedidir. Bu mabedi yikmak Allah’in 
hakkina buyiik bir teeaviizdiir. b) Maktul’un ailesine 
kar§i bedeli odenemeyen biiyuk bir haksizliktir. c) Al- 
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lah’in insan’a, “Hemcinsini kendin gibi seveceksin” em- 
rine kar§idir. 

S — Her hangi bir nedenle bldiirme caiz olabilir 
mi? 

C — Ug durum kar§ismda adam oldiiriilebilir. 1) 
Qaresi olmayan haksiz saldin§a kar§i insan kendini, 
veya yakinlannin hayat ve namusunu korumak, 2) Ka- 
nun karanni yerine getirmek, 3) Vatan korunmasi icin 
yapilan sava§larda, silahsiz ve esir dii§enlerden baska 
dii§man oldiiriilebilir. 

S — insan kendi manevi §ahsiyetine zararli olabi¬ 

lir mi? 

C — insan tembellik, ahlaksizlik, dinsizlik ve ken¬ 
di istegi ile giinah tehlikesine girmekle manevi sahsiyeti- 
ne zarar vermi§ olur. 

S — Ba§kasim kotiiye te§vik etmek giinah rmdir? 

C — Evet, ba§kasim kotiiye te§vik eden §eytanm 
ortagi olur. Bunun igin Y. Mesih; “siirgmelerden dolayi 
vay diinyaya. Vay o adama ki, siirgme onun vasitasiyle 

gelir” diyor. 

S — Tokezlerden sakmmali midir? 

C — Evet, Allah’m dostluguna bagli kalmak igin, 
seks kitaplan, ahlaka aykiri resim, temsil, raks ve kotii 
arkada§liktan sakmmalidir. 
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ZINA ETME!.. 

VII. EMiR 

Allah bu Emirle, pak viicudumuzu lekeliyecek, if- 
fetimizi kirletecek, me§ru ve mukaddes evlenmenin .ta- 
ahhutlerine golge du§urecek zinadan sakinmamizi ister. 

Bu kotuluge bula§mamak igin kotii sohbetlerden, 
igkili alemlerden, ahlak di§i soysuz konu§ma ve fiiller- 
den kagmmamiz icabeder. 

§ayet bir kimse bu giinaha du§mu§se; ilk firsatta 
hatasmi diizeltmege gali§mali, pi§manlik ve tovbe lie 
yikanmalidir. giinku bu giinaha dalmak, insanin olgulii 
gorii§unu kbrietir; gorii§ karanlik olursa, insanin biitun 
davram^lari mantiksiz o-lur. 

“Zinadan sakinin, giinku insanin i§ledigi biitun gii- 
nahlar bedenin di§indadir. Fakat zina eden, bedeninde 
sug i§ler”. (1. Kor. 6:18) 

“Bilmez misiniz ki bedeniniz Allah’tan aldiginiz ve 
sizde olan Ruhulkudiis’un mabedidir?” (1. Kor. 6:19) 

“Ruha gore davranin ve bedenin arzulanni yapma- 
yin”. (Gal. 5:16) 

S — Zina ne demektir? 

C — Zina, dim, medeni ve ahlaki kurallara aykin 
olan cinsel birle§medir. 
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S — Zina neden dini ve medeni kanunlara aykiri- 
dir? 

C — Qiinkii ba§kasmm malina el koymak, veya 
tarlasma tohum atmak nasil bir haksizliksa; boylece 
ba§kasmm namusuna gdz dikmek, veya fiili olarak te- 
cavlize gegmek, insafsiz bir fesatlik ve haksizliktir. Boy¬ 
le bir vaka; ya bir yuvamn yikilmasma, yahut bir cina- 
yete sebeb olacagmdan dolayi zinanm sugu agir ve ce- 
zasi biiyiiktiir. 

S — Zinanm kapsadigi ba§lica giinahlar nelerdir? 

C — Bu uygunsuz fiilde bulunan bir kimse, yiizki- 
zartici sugunu gizlemek igin; 1) Yalan soyler, 2) ica- 
bmda rahimdeki cenini oldiinir, 3) Yaptigi fesat ile 
Ruhulkudiis’iin mabedinl yikar, 4) iffetini kirletir, 5) 
Bir ailenin huzurunu kagirir, 6) Cinayete sebeb olur, 
7) Ba§kalanna tokez olur, 8) Kendi sihhatmi bozar, 
9) Servetini gayn me§ru yolda dagitir, 10) itibar ve §e- 
refini kaybeder. 
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gALMAL 

VIII. EMiR 

Allah bu yasakla, her turlii hirsizlik ve yolsuzlukla 
ba§kalannin malim galmaktan sakmmamizi emreder. 

galma suguna paralel olarak; ali§ veri§te suistimal, 
itimada ihanet, tamahkarlik, faizcilik, i§ginin giindeli- 
gini kesmek, galinan mail saklamak, borcu odememek, 

ve her turlii gayri me§ru kazanglara ba§ vurmak gelir. 

Yukandaki sakmcalara aykin davranan kimse, gal- 
digi malm bedelini odemekle miikelleftir. Yoksa, Al- 
lah’a ve insanliga kar§i mahkum olur. 

<cHirsizhk eden artik hirsizlik etmesin; fakat daha 
ziyade kendi elleriyle iyi olani i§leyerek gali§sih, ta ki 
ihtiyaci olana verecek bir §eyi olsun”. (Efs. 4:28) 

S — Hirsizlik nedir? 

C — Hirsizlik, her turlii yolsuzlukla ba§kalannm 
esyalarmi galmak demektir. 

S — Hirsizlik agir bir sug mudur? 

C — Evet, gok agir bir sugtur. giinkii bir gok ci- 
nayetlere sebebiyet veren ve itimadi ortadan kaldiran 
kotii bir eylemdir. Bu bakimdan hirsizm hig bir toplum- 
da yeri yoktur. 
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S — Hirsizliga iten sebepler nedir? 

C —- Hirsizliga iten ba§lica sebebler: Tembellik, 
yoksulluk, kiskanglik, tamahkarlik, gaddarlik ve ufak 
ya§tan ali§ilmi§ kotii ali§kanliklardir. 

S — Bu kotii huydan kurtulmanm gareleri ne ola- 

bilir? 

C — Bunun gareleri: Dini ve medeni kanunlara 
riayet etmek, dogru, namuslu, gali§kan ve kanaatkar 
olmak, normal ve me§ru yolda kazan^ aramaktir. 
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YALAN §AHADET ETME-.. 

IX. EMIR 

Yalan §ahadet, asli olmayan bir iddia’yi yalanla is- 
bat etmek igin yiice Allah’i tanik gostermektir. 

Yalan, iftira, dedikodu, bo§hiikiim ve kotii niyet bu 
giinahin ge§itleridir. 

Yalan, ba§kasmi aldatmak iizere, insanm kotii ni- 
yetle kendi vicdamna kar§i konu§masidir. 

iftira, insanm ba§kalarma gamur atmasi, yani ko- 
tulemek istedigi kimseye bir sug> isnat etmesidir. 

Dedikodu, sebepsiz yere ba§kalarinm kusurlarmi 
ortaya koymak ve onlann aleyhinde konu§maktir. 

Bo§ hukiim, insanm ba§kasi hakkinda i§ittigi bir 
sugun igyiizunu bilmedigi halde, delilsiz olarak kalbin- 
de veya agik bir ifade ile onu giyaben yargilamasidir. 

Kotii niyet, insanm gergege kar§i ba§kasmin §oh- 

retini baltalamaga kalki§masidir. Bu kotii davrani§lar- 
dan sakmabilmemiz igin, ne olursa olsun, daima soz ve 
hareketlerimizde dogruyu esas olarak elde tutmaliyiz. 
§ayet bir kimseye maddi veya manevi bir zaranmiz do- 
kunmu§sa, ilk firsatta ondan oziir dilemeli ve sebeb ol- 
dugumuz zararin bedelini odemeliyiz. 
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“Yalanci dudaklar, Rabba menfurdur. Yalanci §a- 
hit sugsuz tutulmaz, yalanci §ahit yok olur”. (Mes. 12: 
22, 19:28) 

S — Yalan §ahitlik agir giinahlardan mi? 

C — Evet, giinku Allah’a, adalete ve gergege kar- 

sidir. 
j 

S — Yalan §ahitlik suguna muadil gunahlar ne- 

lerdir? 

C — Yalan §ahitlige muadil gunahlar: ikiyuzliiluk, 

sahte yazi ve sahte imzadir. 

S — ikiyuzliiluk nedir? 

C - ikiyuzliiluk, igi ve di§i bir olmayan kimsemn 
donekligi ve karaktersizligidir. 

S — Sahte yazi veya imza taklidi giinah mi? 

C — Evet, biiyiik giinahtir; giinkil gok kotii so- 

nuglar verebilen girkin bir eylemdir. 

( A : ) ' 

( ^ ) 
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KOM§UNUN MALINA VE NAMUSUNA GOZ KOYMAL 

X. EMiR 

Allah bu 10. Emir ile bizi, kom§unun veya her 
hangi bir kimsenin malim ve namusunu arzu etmek- 
ten men eder. 

Tamahkarlik ve cinsel arzular, kotii niyetten dog- 
dugu igin, bizi yanli§ yola ve bizim olmayan §eylere 
tecaviiz etmege te§vik ettiginden, Allah tarafindan ya- 
sak edilmi§tir. 

Bu giinahlardan sakinmamiz igin, iffet ve kanaati 
benimsememiz ve kotii arzulara kar§i koymamiz icab 
eder. 

“Bir kadma §ehvetle bakan her adam, yureginde 
onunla zina etmi§tir” (Mat. 5:28) 

“Herkes kendi arzusu tarafindan siiriiklenerek ve 
aldanarak tecrube olunur. Sonra arzu gebe kalarak gii- 
nah dogurur; ve gunah uygulanmca, oliim getirir”. 
(Yak. 1:14-15) 

S — Bizim olmayan §eyleri arzu etmek gunah 
midir? 

C — Evet, giinahtir; giinkii biiyuk giinahlara yol 
agan kotu arzulardir. Arzu olmazsa, gunah olmaz. Gu¬ 
nah olmazsa, ceza da olmaz. 
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S — Kotii niyet nedir? 

C — Kotii niyet, ba§kalannm can, mal, namus ve 
§erefine kar§i duyulan yikici tasarilardir. 

S — Kotii niyetten dogan giinahlar nelerdir? 

C — Kotii niyetten bir Qok giinahlar dogabilir. Ba§- 
licalan: Kotii niyete dayanan tasan, arzu, soz, davra- 
nis, ihmalcilik ve kotuye kullamlan odev. 

S _ Biiyiik giinahlarm sonucu nedir? 

C _ Biiyiik giinahlar, insani Tannsal nimetlerden 
yoksun birakir, kazamlmi§ biitiin degerleri dagitir, in¬ 
sani manevi olarak oldiiriii, ou diinyada Allah’m ofke- 
sine ve gelecek alemde sonsuz cezalara mahkum eder. 
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UQUNCU KISIM 

BESiNCi BOLUM 

KiLiSE 

a) Kilisenin anlami 

b) Kilisenin Emirleri 

c) Kilisenin Etkenleri 

a) Kilisenin anlami : 

Kurtanci Y. Mesih’e inanan topluluga “Kilise” de- 
nir. Bu itibarla Mesih, Kilisenin ozu ve ba§kanidir. 

Y. Mesih, Kilisesinin yonetimini kendl aziz §agirt- 
lerine birakti. Aziz §agirtler de bu yetkiyi kendilerine 
vekil tayin ettikleri Kilisenin Episkoposlarina verdiler. 

Suryani Ortodoks Kilisesinin Gene! Yoneticisi Antakya Patrigi'dir. 

Mevcut patrik ise: Kilise patriklerinin 121. patrigi olarak Mar ignati- 

yos III Yakup’tur. Antakya payesinin sebebi ise, M. S. 37. yildan itiba- 

ren Resullerin basi Mar Petrus un Antakya’da kurdugu ilk kilisesin- 

den kalmadir. Bu paye ise Siiryani Ortodoks Kilisesinin nie?ru payesi' 
dir. 
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Aziz §agirtler episkoposluktan ba§ka, papazlik ve 
diyakosluk riitbesini de kilisede ihdas ettiler. 

Kilisenin nitelikleri dort tanedir: a) Kilise birdir. 
b) Toplumsaldir. c) Kutsaldir. d) Elgiseldir. (temsilidir) 

Kilise hig bir zaman sarsilmayacak, giinku Ulu 
Kurtaricisi Rab Yesu Mesih ebedidir ve diinyanm soiiu- 
na dek Onunla kalmak sbziinde bulunmu§tur. 

S — Kiliseye gitmek ve kilisede . namaz kilmak 

§art midir 

C — Evet, sarttir: 1) Kilise (mabed) Yuce Allah’m 
adina tahsis ve takdis edilmi§ ibadet yeridir. 2) Kilise¬ 
de ve kilisece sunulan namazlar toplumsal oldugu igin, 
ferd olarak kilman namazdan daha kuvvetli, daha iis- 

tiin ve daha etkilidir. 

“Eger kiliseyi de dinlemek istemezse, O sana put- 
perest ve vergi multezimi gibi olsun”. (Mat. 18:17) 

S __ Toplu olarak Allah’m mabedinde namaz kil- 

ma gelenegi ne zaman ba§ladi? 

C — Allah’m mabedinde toplu halde namaz kil- 
mak, din ile ba§layan eski bir gelenektir ve Allah’m em- 
ridir. Ornegin: Rab Allah, Krai Suleyman’a dedi: “O- 
niimde yaptigm duani i§ittim; ismimi ebediyen oraya 
koymak igin yaptigm bu evi (mabedi) takdis ettim; 
gozlerim ve yiiregim daima orada olacaktir”. (1. Krai. 

9:3 ve 8:13-63) 
Kahin Zekeriya cemaatle beraber mabette namaz 

kilarken, Rabbin melegi tarafmdan kendisine: “Duan 
i§itildi, kann Elizabet sana bir ogul doguracaktir” dedi. 

(Luk. 1:8-14) 
Petrus ve Yuhanna mabede girerken, kapidaki ko- 

turlime §ifa verdiler. (Res. is. 3:1-9) 
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S — Toplu halde evde veya kirda namaz kilmak 
caiz mi? 

C — Mazeret kar§ismda her yerde namaz kilmak 
caizdir. Ancak ibadete tahsis ve takdis edilmi§ mabed’i 
baltalamak maksadiyle kiliseye gelmemek ve gelmek 
istiyenlere engel olmak, Allah’a kar§i biiyiik bir sug te§- 
kil eder. 

Y. Mesih: “Vay o adama ki, tokez onun vasitasiyle 
gelir”. (Mat. 18:7-8) 

b) Kilisenin Emirleri : 

Kilise Emirleri yedi tanedir: 

1) Pazar ve Bayram gimlerini kutla. 

2) Pazar ve Bayramlarda kutsal ayine i§tirak et. 
3) Biiyiik kiigiik biitiin perhizleri tut. 

4) Hig degilse yilda bir, gunahlarmi itiraf et. 
5) Hig degilse yilda bir, Biiyiik Bayramda kutsal 

Kurbandan ruhi Kumanya’yi al. 
6) Zekat olarak malimn ondaligini ode. 
7) Sakmcali giinlerde nikah kiydirma. 

Pazar ve Bayram gunlerinin kutlamasi: iman, te- 
vazu ve anlayi§la kutsal Ayinde bulunmak, kurtanci Y. 
Mesih’in bize ihsan ettigi biiyiik nimetleri takdir et- 
mek, Aziz Bakire’yi ve diger Azizleri giinlerinde anmak, 
§efaat ve yardimlarmi dilemek ve onlarin izlerinde yu- 
riimekle kutsal gtinler kutlanmi§ olur. 

Perhiz: Nefsi terbiye etmek igin bir miiddet yagli 
yemeklerden sakinmak ve duygulanmizi temiz tutmak 
demektir. Bu itibarla miimin, ancak bir zaruret kar§i- 
sinda ve kilisenin ruhani reisinden alacagi izinle perhi- 
zini bozabilir. 
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Ondalik: Kilisenin masraflarini kar§ilamak, Allah’- 
m ve cemaatin hizmetine kendini vakfetmi§ ruhani ve 
diger mustahdemlerin gegimini saglamak iizere gonul- 
lii olarak vermege borglu oldugumuz adak, hediye ve 
zekattir. Buna gore, dinin en onemli gorevlerinden biri 
de yoksul ve fakirlere sadaka vermektir. 

itiraf: Giinahlan terk edip Allah’a donmektir. 
(Yuh. 1:9-10) (Yak. 5:16) 

Kutsal Kurban: Y. Mesih’in ten ve kanmi ekmek 
ve §arab §eklinde temsil eden ilahi sirdir. 

Sakincalt Gunler: Perhlz giinleri, nikahi men eden 
giinlerdlr. 

c) Kilisenin etkenleri : 

Kilisenin yedi tane kutsal etkeni vardir: 

1) Vaftiz, 2) Murun, 3) itiraf, 4) Kutsal Kurban, 
5) Kehniit (Ruhbanlik), 6) Hasta yagi, 7) Evlenme. 

Bu kutsal etkenler, akildan da iistiin ulvi bir kuv- 
vet temsil ettikleri igin bunlara aynca, “Kilise Sirlan” 
da denir. 

Y. Mesih, bize kutsallik ve ebedi hayat vermek igin 

bu kutsal Sirlan kiliseye yerle§tirdi. 
Vaftiz Sirn’mn uygulanabilmesi igin tig ko§ul var¬ 

dir: 
a) Vaftizde kullamlan tabii su. 
b) Vaftiz edilenin iizerine okunmasi gereken dua- 

lar. 
c) Vaftiz i§ini uygulamaga tayin edilen episkopos 

veya papaz. 
Kurtulu§ igin kiimmasi zorunlu olan sirlar, dort 

tanedir: Vaftiz, Murun, itiraf ve Kutsal Kurban. Diger- 

leri ihtiyaridir. 
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I 

VAFTiZ 

Vaftiz, Yesu Mesih’e iman getirenin asli giinahmi 
silen, ona tabiatustii yeni hayat veren, Allah’a mensup 

ve kiliseye aza *kilan mukaddes bir eylemdir . 

Vaftiz olmak istiyenln tovbe etmesi, hiristiyan di- 

ni’rhn inam§lanm benimsemesi ve bu dinin gergekleri- 
ni ogrenmesi icab eder. Bundan sonra, uzerine okun- 
mu§ ve takdis edilmi§ suya tic defa batmlarak kutsal 
yag ve nefis kokulu “Murun”la yaglamp, Baba, Ogul ve 
Aziz Rub adma vaftiz edilir. 

Vaftize hazirlanan a§agidaki andi okumaga mec- 

burdur. 

“Ben (filan) §eytam, kuvvetini, i§lerini ve ona tabi 
olanlan inkar eder. Yesu Mesih’e, peygamberlere, elgi 
ve gergek ogretmeniere ve onlann ilahi talimlerine iman 
eder; Baba, Ogul ve Aziz Ruh’a tabi olup vaftiz olurum.” 

Vaftiz edilen ufak gocuk ise; onun yerine 18 ya§i- 
ni doldurmu§ ve Hiristiyan dinini ogrenmi§ bir ba§kasi 
yukandaki and’i okur. Buna, vaftiz babasi denir. 

Vaftiz babasi, velisi oldugu gocuga hiristiyan dini¬ 
ni ogretmekle mukelleftir; bzellikle gocugun babasmm 
din bilgisi zaif veya gocuk yetim ise. 
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Kutsal incile gore: “Bir kimse sudan ve Ruhtan 
dogmadikca, Allah’m melekutuna giremez”. (Yuh. 3:5) 

“Butiin milletleri imana davet edin. Onlan: Baba, 
Ogul ve Aziz Ruh’un adina vaftiz edin”. (Mat. 28:19) 

“iman edip vaftiz olunan kurtulur. iman etmiyen 
mahkum olur”. (Mar. 16:16) 

Ufak ya$ta vaftiz edilme kurah : 

Bilgin Diyonnosiyos Barsalibi’ye gore: Eskiden 
bazi mliminler, olgunluk $agi addedilen 30 ya§ina va- 
nnca vaftiz olurlarmi§. Ancak bu kural, bir gok neden- 
lerle kisa bir zamanda degi§tirilmi§tir. 

1) Y. Mesih, vaftiz igin ya§ haddi koymadan, bii- 
yiik kligiik demeden, Allah’m Melekutuna girebilmek 
igin §art koyarak, “insan su ve Ruh’tan dogmadikga, 
Allah’m Melekutuna giremez” dedi. (Yuh. 3:5) 

Bu a.yete bakilirsa; Y. Mesih’e iman edenler hangi 
ya§ta olurlarsa olsunlar vaftiz olmalari zorunludur. Bun. 
larm gocuklan ise kiigiik ya§ta vaftiz olmahdir. Qimkii 
nice kimseler daha vaftiz olmadan bir iki aylik iken her- 
hangi bir nedenle olebilirler. 

2) Bir insan 30 ya§ina vanncaya kadar, bir gok 
kotii yollara sapmi§ olabilir; ve boylece Allah’m Mele- 
kutundan mahrum kalir. 

3) Her §eyden once, ufak ya§ta vaftiz olmak, bir 
telkin meselesidir; giinkii insan ufak ya§ta a§ilamrsa 

daha iyi yeti^ir. 

4) §uphesiz ki anne ve babalar igin en mukaddes 
vazife, kendi dinlerini sevgili gocuklarma a§i lam alar ldir. 

5) Eski Ahde gore: Qocuk sekiz gunliik iken sun- 
net edilirdi ki bu, kutsal vaftizin simna bir i§aretten 
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ibaret idl. Zira maneviyat bakimmdan vaftiz, siinnet- 
ten daha iistiindur. Omegin: Sunnet, yalniz erkek sini- 
fma tatbik edilebilir; vaftiz ise, hem erkege hem kadi- 
na paklik, kudsiyet ve ruhi hayat verir. Bu itibarla vaf¬ 
tiz olan bir kimse, dunyevi arzulardan armmi§, Allah’in 
manevi bir evladi olmu§tur. 

6) Kilisenin taninmi§ bilginlerinden sayilan Aziz 
irinevus, Kibriyanus ve Uricenus’a gore: Qocuklan ufak 
ya§tan vaftiz etmek, Aziz §agirtlerden kalma bir kural- 
dir. (1) 

Resullerin i§lerine gore: Aziz §agirtler, Y. Mesih’e 
iman edenleri Qoluk gocuklanyle beraber vaftiz etmi§- 
lerdir; Aziz Pavlus: “istefanasbn ev halkini da vaftiz 
ettim diyor”. (1. Kor. 1:16) 

Pavlus ve Silas’m etkisiyle imana gelen zindan mu- 
hafizi; “biitun evinin halkiyle vaftiz edildi.” (Res. i§. 
16:33) uev halki” demekle §iiphesiz ki goluk gocuklan 
kast ediyor. 

Aziz Petrus: Pendikusti guniinde iman edenlere: 
“Tovbe edin ve gunahlannizm bagi§lanmasi igin her bi- 
riniz Y. Mesih’in ismile vaftiz olunsun, boylece Ruhul- 
kudlis’ii alacaksimz. giinkii vait, “size ve gocuklarmiza- 
dir”. (Res. i§. 2:39) Bu eylemle Aziz §agirtler: gocuk- 
larm ufak ya§ta vaftiz olma kuralmi kiliseye yerle§- 
tirmi§ oldular. 

Yukanda gosterilen Ayet ve maddeleri goz oniinde 
tutan Kilise Yonetimi vaftizin ufak ya§ta muminlere 
tatbik edilmesini daha uygun gormii§tur. 

(1) Patrik Efram Barsvm’in Eldurer Elnefise adindaki Kilise Tari- 
hi kitabi; sahife: 402 
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S — Vaftiz i§ini uygulamakla mukellef bulunan 
adam kimdir? 

C — Vaftiz i§ini uygulamakla mukellef olan, epis- 
kopos veya papazdir. 

S — Vaftiz babasinm odevi nedir? 

C — Vaftizde kucakladigi ve veliligini uzerine al- 
digi Qocuga; gereken dini ogiitleri vermek ve hiristiyan- 
lik yolunda yeti§tirmekle gorevlidir. 

S — Vaftiz babasi, kucakladigi gocuk ile bir akra- 
balik bag^ dogar mi? 

C — Evet, kucakladigi gocugunun manevi babasi 
olur; bu itibarla en az ii$ gobege kadar taraflar arasin- 
da evlenme olamaz, giinkii manevi akraba oldular. 

S — Vaftiz edilen, ne maksatla bir azizin ismini 

alir? 

C — ismini aldigi azizin himaye ve faziletinde ol- 

masi igin. 
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II 

MURUN 

Murun, eski Yunancadan gelme bir kelimedir; ma- 
nasi kutsal “Esans’ ’demektir. 

Murun, halis zeytin yagi, pelesenk ve bir gok nefis 
kokulu nebatlardan yapilan bir esanstir. 

Vaftiz olunan, tman bakimmdan maneviyati kuv- 
vetli olabilmesi igin Aziz Ruh’un kuvvet ve ilahi vergi- 
lerini temsil eden Murun’la takdis edilir. 

Murun, vaftizin bir tamamlamasi olarak vaftizden 
hemen sonra bir sefere mahsus miiminin viicuduna sii- 
rullir. 

Murunla takdis olacak kimse ruh ve bedence temiz 
olmasi, ergenlik ya§ina gelmi§se, hiristiyan dininin 6- 
nemli kurallanni bilmesi §arttir. 

Murun'un takdis toreni : 

Kilisenin ruhani reisleri (Metropolitler) yilda bir 
biiyuk Cuma’ya baglanan Per§embe FISIH (Kurban)m- 
da, patrik hazretlerinin ba§kanligi altinda toplanarak; 
icra edecekleri biiyuk Ayin ve ozel dualarla Murun yagi- 
ni takdis ederler. Takdis edilen yagdan ihtiyaca gore ki- 
liselere dagitirlar. Boylece Murun, Aziz §agirtlerden gel- 

70 



me kutsal bir kural olarak kilisede devam etmi§tir. Bu 
itibarla Murun, kilisenln yetkili ruhani reislerinin bere- 
ketlerini ve Ruhulkudiis’iin Ulvi kuvvetini temsil eder. 
Bundan boyle, ger^ekten tovbe edip vaftiz olunan ve 
kutsal Murunla yaglanan kimse Ruhulkudus’u alir. 

Aziz Bilgig Tirtiryanos, (M.S. 163-240) yazdigi vaf¬ 
tiz kitabmda: “Vaftizden giktiktan sonra, esas kural’a 
uyarak bizi kutsal Murunla mesh ettiler (yagladilar).” 

Petrus ve Yuhanna Samiriyeliler iizerine el (1) koy- 
makla; Ruhulkudus’u aldilar. (Res. i§. 8:1) 

Aziz Pavlus, Efesosta vaftiz ettigi adamlar iizerine 
ellerini koyunca, Ruhulkudiis onlann iizerine geldi. 

(Res. i§. 19:6) 

Boylece, me§ru bir kahin vaftiz ettigi bir kimsenin 
iizerine iman duasiyle Murun yagim suriince Ruhulku¬ 

diis onun iizerine gelir. 

Ruhulkudiis, vaftiz olunana yedi armagan verir: 
1) Hikmet, 2) Anlayi§, 3) Ogiit, 4) Kuvvet, 5) Bilgi, 

6)Cesaret, 7) ilahi sevgi. 

S — Murun neyi temsil eder? 

C — Kutsal Murun, kilisenin yetkili ruhani reis¬ 
lerinin bereketini ve Ruhulkudiis’iin Ulvi kuvvetini tem¬ 

sil eder. 

S — Her hangi bir kimseye murun siiriiliir mu? 

C — Hayir, ancak tovbe edip vaftiz olunan kimse¬ 

ye suriilur. 

(1) Bereketlendirmek anlamina gelir. 
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S — Vaftiz olunana kag defa ve ne zaman Murun 
suruliir. 

C — Vaftizden hemen sonra bir defaya mahsus 
suriiliir. 

S — Maneviyat bakimindan Murunu alanin bir 
imtiyazi var mi? 

C — Evet, Allah’in manevi bir evladi ve Ruhulku- 
diis’iin bir mabedi olur. 

Ayet: “Bilmez misiniz ki Allah’in mabedisiniz ve 
Allahin Ruhu sizde durur? Eger bir kimse Allah’in ma- 
bedini bozarsa, Allah onu bozacaktir; giinkii Allah’in 
madebi mukaddestir; O mabed sizsiniz”. (1. Kor. 3:16) 
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Ill 

TOVBE VE iTIRAF 

Tovbe ve itiraf, vaftizden sonra i§lenen giinahlarin 
bagi§lanmasi igin Y. Mesih’in koydugu bir kuraldir. 

Y. Mesih, bu kurali koyarken; kendi §agirtlerinin 
yiizlerine iifleyerek, “Ruhulkudiis’ii aim, kimlerin gii- 
nahlanm bagi§larsaniz onlara bagi§lanmi§ olur, ve kim- 
lerinkini alikorsaniz alikonmu§ olur” dedl. (Yuh. 20: 21- 
22-23) Bununla Y. Mesih, kendisine vekil tayin ettigi 
aziz §agirtlerine giinahlan tutma ve bagi§lama yetkisini 
verdi. Aziz §agirtler de bu yetkiyi, me§ru vekilleri olarak 
tayin ettikleri episkopos ve papazlarma verdiler. 

Kahin (papaz), Ruhulkudus'iin kuvvetiyle, tovbe 
edip giinahlanni Allah’a itiraf eden mumin kimseyi af 
eder ki mumin, bununla vaftizden yeni gikmi§ gibi ken- 
dinde yeni bir maneviyat duyar ve kudsiyet alir. 

Tovbe etmenin iig ko§ulu vardir: a) pi§manlik. 

b) itiraf. c) Tarziye. 

a) Pi§manlik, tovbe edenin Allah’a kar§i i§ledigi 
giinahlar igin gergekten uziilmesi ve bir daha giinaha 
donmemek iizere biitiin kalbiyle ahd etmesidir. 

b) itiraf, mumin bir kimsenin giinahlanni me§ru 
bir kahinin tamkligi altinda Yiice Allah’a agik olarak 
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itiraf etmesidir. Bu arada miimin vicdanmi yoklayarak 
sonradan akhna bir §eyler gelmi§se gekinmeden onlari 
da itiraf etmesi, kahinin ona verecegi ogiitlere riayet 
etmesi ve aldigi aftan dolayi Allah’a hamd ve §iikurler 
okumasi icab eder. 

Ayet: “Gunahlarimizi itiraf edecek olursak, Allah; 
gunahlarimizi af etmege kadir ve sadiktir”. (1. Yuh. 1:9) 

c) Tarziye, itiraftan sonra miimin; Allah’a kar§i 
i§ledigi suglan oru£ tutmak, namaz kilmak, ve sadaka 
vermekle; nefsine kar§i olanlan; kendini lslah etmek, 

iyilik ve fazilette bulunmakla; kom§usuna kar§i olanla- 
n ise yaptigi maddi ve manevi zararin bedelini odemek- 
le tarziye vermi§ olur. 

S — Gunah kime itiraf edilir? 

C — Giinah, Yiice Allah’a itiraf edilir. 

S — itiraf kahinin taniklgi altinda olmasi §art mi- 
dir? 

C — Evet, §arttir; giinkii kahin Y. Mesih’in miime- 
silli olarak itiraf edene gereken ogiitleri verir. Ve-Ruhul- 
kudiis’un adma giinahlari af eder ki bununla miimin, 
vicdan rahati duyar. 

S — Kahin i§ittigi itiraf 1 ba§kasina agabilir mi? 

C — Hayir, ne olursa olsun kahin, sir olarak i§ittigi 
itirafi ba§kasma acamaz; actigi takdirde, vazifeden diis- 
mege mahkumdur. (1) 

(1) M.S. 1156’da Deyrulzafaran Manastirmda toplanan KonsiSin 

4. cu kararinda aynen soyle diyor:: «itiraf sirdir; bu sirri acan ka¬ 

hin; ister patrik, ister episkopos, ister papaz; Kutsal Ucluk tarafin- 

dan mel’un, kehnut rutbesinden sakit ve kiiiseden kovulmu$ olsun- 

Ayni Konsil: 5. inci kararinda, itiraf esnasinda verilen her turlu hedi- 

yeleri ufak da olsa men etmektedir. 
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S — Muminin butiin giinahlanni itiraf etmesi §art 
midir? 

C — Evet, doktora miiracaat eden bir hasta bli- 
tun §ikayetlerini soylemesi §art oldugu gibi, rniimin 
kimse de butiin ruhi hastaliklanm hig gekinmeden ru- 
hani baba olan kahinin tamkligi altinda Allah’a itiraf 
etmesi §arttir. 

S — Ne zaman itiraf etmeli? 

C — En az yilda bir ve zaruret anlannda itiraf et- 
mek ve kutsal kurbandan aimak mecburidir. 

a 
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IV 

KUTSAL KURBAN 

Kutsal Kurban, ekmek ve §arapta temsil edilen 
Y. Mesih’in ten ve kanidir. 

Y. Mesih, bu Sirri yas gecesinin arifesine tesaduf 
eden (FISIH) Per§embesinde koydu. 

“Onlar yemek yeorken, Yesu ekmek alip bereket 
okudu, kesti ve §agirtlerine vererek dedl: Aim, yeyin, bu 
benim bedenimdir. Ve bir kase alip §iikur ettikten son- 
ra onlara vererek: Bundan hepiniz igin, gunkii bu be¬ 
nim kanim, gunahlann bagi§lanmasi igin bir goklarimn 
ugurunda dokulen yeni Ahdin kanidir”. (Mat. 26: 26-29) 

Aziz §agirtler, bu Sirrm kuralini benimsiyerek ken- 
di halefleri sayilan episkopos ve papazlara verdiler. 

Bu sirdaki buyuk kudsiyet, kutsal Kurbanm uy- 
gulamasiyle hasil olur. Ruhani Ayinde takdis edilmi§ 
ekmek ve §arap, her ne kadar tabii bir hal arz ediyor- 
sa da, aslinda iman gozumuz ile baktigimiz zaman, ger- 
gekten takdis edilen ekmek ve §arabi Y. Mesih’in ma- 
nevi ten ve kam olarak goriir ve iman ederiz. 

Y. Mesih, bizim igin kendini Yiice Allah’a kurban 
sunmak igin, bu kutsal Sirn koydu. Bu Sirrm aracili- 
giyla Mesih ile aramizda bir ili§ki kuruluyor ki, Mesih’- 
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ten manevi bir gida, ilahi bir kuvvet almi§ oluyoruz. 
Y. Mesih acik bir iisanla §oyle dedi: “Tenimden yiyen ve 
kammdan igen, ben onda a da bende durur”, (Yuh. 6: 
56) ...“ve son gunde onu diriltecegim”. (Yuh. 6: 54-58) 

Yiice Allah’a §iikur etmek, Onun Aziz Adini kutla- 
mak, dirilere af ve bliilere rahmet dilemek iizere bu 
Tannsal kurban sunulur. Bu itibarla biatiin miiminle- 
rin, Y. Mesih’in Kutsal Kurbamndan tenaviil etmeleri 
zorunludur. Qimkii bu Kurban,, ki§inin rub ve bedenini 
takdis eder ve ebedi mutluluga payidar kilar . 

Kutsal Kurbandan alabilmek igin be§ §art vardir. 

1) Tenaviil edenin butiin benligiyle tovbe etmesi 
ve me§ru bir kahinin huzurunda itiraf etmesi, 

2) ' Dinin onemli sirlarmi bilmesi, 

3) Bu kutsal Sirnn onemini takdir etmesi ve onu 

iman, limit ve biiyiik saygiyle almasi, 

4) Maddi ve manevi olarak kendini temiz tutmasi, 

5) Gece yansindan itibaren oruglu olmasi, aym 
zamanda Ruhani Ayinde bulunarak; ozleyi§ ve niyazla 
tenaviil etmesi ve tenaviilden sonra Allah’a derin §iik- 
ranlanm sunarak, giiniinii Mukaddes Kitabin mutala- 
asiyle takdis etmesi icab eder. 

S — Kilisede kutsal Kurbam uygulayan zat kim- 

dir? 

C — Kutsal Kurbam uygulayan kilisenin ruhi i§- 
lerini gormege memur takdis ve tayin edilen kahindir. 

S — Kutsal Kurbam sunmanm §artlari nelerdir? 
t 

C — Kutsal Kurbam sunmakla gorevlendirilen ka¬ 
hinin beden ve ruh^a temiz olmasi, bu Sirla ilgili ozel 
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ve genel dualan okumasi ve hig kimseden dargm oima- 
masi §arttir. 

S — Kurbani takdis eden kimdir? 

C — Kahinin §ahsmda, Kurbani takdis edip, ek- 
mek ve §arabi; ten ve kana geviren Ebedi Kurtancimiz 
Y. Mesih ve onun cevheri sozleridir. Zira kahinin sun- 
daigu kurban, Y. Mesih’in be§eriyet ugrunda sundu- 

gu Kurbamn aynisidir. Kahin bunu Y. Mesihin adina 
tatbik ederek, Baba Allah’a sunuyor. 

S — Y. Mesih, bu Kurbamn devamli olarak tatbik 
edilmesini ve sunulmasmi emretti mi? 

C -—— Evet, Y. Mesih: “Bu kase, benim kammda 
yeni ahittir; her igtigdmizde benim zikrim igin bunu ya- 
pin” diye emretti. (1. Kor. 11: 25-26) 

S —■ Kutsal Kurbandan almanin faydalari neler- 
dir? 

C — Bunun faydalan pek goktur: Temiz niyet ve 
gergek imanla Kutsal Kurbandan alan muminin gunah- 
lan bagi§lanir, manevi olarak. Y. Mesihle birle§ir, ulvi 
kuwet ve bereket alir ve ebedi hayata malik olur. 
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V 

KEHNUT (RUHANiLiK) 

Kehniit (1) Kilisenin ruhi hizmetlerini if a etmege; 
vaftiz yapmaga, kurban sunmaga, nikah kilmaga ve in- 
sanlan Allah’m yoluna davet etmege yetkili kilmmi§ 

kutsal bir vazifedir." 

Y. Mesih. bu Ruhani sinifi tayin ederken; kendi 
§agirtlerine: “Baba beni gonderdigi gibi, ben de sizi gon- 
deriyorum. Sizi dinliyen beni dinlemi§ olur...” Bu arada 
onlara iifleyerek: “Ruhulkudiis’ii aim, kimlerin guna- 
him bagi§larsamz onlara bagi§lanmi§ ve kimlerinkini 
alikoyarsaniz onlannki alikonmu§ olur” (Yuh. 20: 21) 
demesiyle onlara; kutsal Kehniit yetkisini vermi§ oldu. 

Aziz §agirtler, Ba§ Kahin Y. Mesihten aldiklari yet- 
kiye dayanarak, kendilerini temsil edecek episkopos ve 
papazlara kehniit riitbesini verdiler ki, Kilisenin ruhi 
ve idari i§lerini yonetsinler ve Allah’m Melekutunu ( Hii- 
kiirnranligim) insanlar arasinda yaysinlar. 

Kehniit smifina intisab etmi§ kimseler gordiikleri 
onemli hizmetlerinden dolayi, biiyiik mevkie layiktirlar. 
Y. Mesih onlara: “Sizi dinliyen beni dinlemi§ olur” de- 

mesi, onlara verdigi degerin bir ifadesidir. 

(1) SOryancadan golme: Verimli manasina gelir. 
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Me§ru Kahinlik vazifesini taklid edenleri, Allah ib- 
ret igin yerin dibine batirdi. (Sayilar: 16: 1-35) 

Kehniit tig smifa aynlir: 

a) Diyakosluk 
b) Papazlik 
c) Episkoposluk 

Yukanda aynlan her sinifin da ayn ayn riitbeleri 
vardir. 

Kutsal Kahinlik smifina girmek istiyenin, biitun 
varhgiyle kendini Allah’a vakfetmesi, bilgili, anlayi§li, 
misafirperver ve ogretmege kabiliyetli olmasi §arttir. 

S — Gergek bir kahinin ahlaki nitelikleri nelerdir? 

C — incile gore: “Kahin kusursuz, tek bir kadmla 
evli, temkinli, anlayi§li, misafirperver, ogretmege kabi¬ 
liyetli, igkiye dii§kun degil, vurucu degil, ancak huy- 
lu, kavgaci degil, para sevmeyen, cocuklari vakarli ve 

itaatli olmali ve kendi evine iyi ba§kanlik eden bir adam 
olmahdir; bir kimse kendi evini idare etmegi bilmezse, 
Allahm Kilisesini nasil kaymr?” (1. Tim. 3: 2-6) 

S — Kahin dinsel bakimdan kendi cemaatinden 
sorumlu mudur? 

C — Evet, sorumludur. Bunun igin kahine saygi 
gostermek, onun ogiitlerine riayet etmek, ahlak baki- 
mindan gok faydalidir. (1. Sel. 5: 12) (Haz. 34: 10) 

S — Kahin nasil ve kimler tarafmdan vazifeye ata- 
mr?, 

C — Kahinlik. iki smifa aynlir: a) iffetini Aliah?a 
adami§ munzevi rahibler, manastirlarda ya§ar; bunlar 
cemaatin hizmetinden sorumlu tutulmaz. Ancak bunla- 
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nn iginde kiilturlii ve kabiiiyetli olanlar gerekirse, pat- 
rigin ve kilise genel yonetim kurulunun istegiyle met- 
ropolitlige namzet olarak, bir mmtikaya yonetici tayin 
edilebilir. Bu donemde namzet rahib, milletin ve mes- 
lekda§lanmn takdirini kazanmi§sa; patrik tarafindan 
istenilen mmtikaya metropolit olarak tayin ve takdis 
edilir. b) Papazliga namzet olan diyakos ise, gevresin- 
de iyi bir intiba birakmi§sa, gereken dini ve medeni 
tahsilini yapmi§sa, millet tarafindan tanzim edilen bir 
mazbata ile segilir ve mintika metropoliti tarafindan pa- 

nazlik vazifesine takdis edilir. 
X 

Papazlar evli ve aile sahibi olduklan igin cemaat 
arasmda rahat^a vazife gorebilirler. Ni§an, nikah, vaf- 
tiz, defin ve ir§ad etmek, ayin kilmak, hastalari ziyaret 
etmek gibi sosyal hizmetleri gormekle gorevlidirler. 

S — Me§ru olarak vazife almayan bir kimse, ki- 
lisede veya cemaat arasinda kahinlik vazifesini gorebi- 

lir mi? 

C — Hayir, goremez. Goriirse dahi gordiigu i§ler 

muteber degildir. 

'Tp-' ^ a I 
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VI 

HASTA YAGI 

Hasta yagi, tovbeye gelen bir kimsenin; beden ve 
ruhga kuwetlenmesi, gunahlannin bagi§lanmasi, huzur 
duymasi ve maneviyatmin diizelmesi bakimmdan vii- 
cuduna suriilen kutsal bir yagdir. 

Bu kutsalligi uygulayan kahinler, sirnn maddi kis- 
mini temsil eden halis zeytin yagi iizerine gereken ozel 
dualari okuduktan sonra takdis edilen yagia; hastanm 
alnina, gogsiine, dizlerine, ellerine siirerek has-tanm i? 
ve di§ duygularim takdis ederier. Bu itibarla hasta; 
kendi §uuruna malik iken, bu kutsal kurali tovbe ve iti- 

raf ile tatbik etmelidir. 

Bu kuralm faydalan: Ufak giinahlari affeder, has- 
taya kuwetli maneviyat, huzur ve sabir verir, ayni za- 

manda Allah’m iradesine uygiin ise, kendisine §ifa verir. 

“Y. Mesih, §agirtlerini gagirarak onlari iki§er iki- 
§er vazifelendirdi... Onlar, ogiit verdiler, bir gok kimse- 
lerden kotii ruhlar gikardilar; ve bir gok hastaya yag 
slirererk §ifa verdiler”. (Mar. 6: 7, 12, 13) 

“Sizden bir kimse hasta ise, Kilisenin (Kahinlerini) 
papazlanni gagirtsin, onun igin dua etsinler ve Rabbin 
adma onu yagia mesh etsinler iman duasi hastayi kur- 
taracak ve Rabonu kaldiracaktir ve eger glinah i§lemi§se 
kendi§ine bagi§lanacaktir.» (Yak. 5: 14-15) 
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S — Hasta yagini kim takdis eder? 

C — Episkopos ve maiyetindeki ruhaniler; cemaati 
temsilen, “Hasta yagini” takdis ederler. 

S — Hasta yagi kimlere suriilur? 

C — Agir hasta olanlara, ameliyata hazirlananlara 
suriilur. 

S — Bu siirmege bir hazirlik gerekir mi? 

C — Evet, hastarun gergekten tovbe etmesi, bir 
kimseden dargmsa ban§masi ve gekinmeden blitiin gu- 
nahlanni itiraf etmesi gerekir. 

S — Bu yag hastanm neresine siiriiliir ve siirme ile 
ilgili dua sureti nedir? 

C — Siirmeyi uygulayan kahin; gerekli dualardan 
sonra; hastanm alnina, gozlerine, kulak, agiz, burun, el 
ve ayaklarma siirerek hitaben: ig ve di§ duygulannla i§- 
ledigin biitiin insani hatalar; Baba, Ogul ve Ruhulkudlis 
adiyle sana bagi§lansin” der ve boylece hastayi takdis 
etmi§ olur, ki hasta bununla, teseili, huzur ve kuvvet 

alir. 

S — Hastayi urkiitmemek igin bu siirmege engel 

olmak dogru mudur? 

C — Hayir, bu dini goreve engel olmak gok giinah- 
tir; bu bakimdan kahin, hastayi anlayi§li bir §ekilde tel- 

kin etmelidir. 
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VII 

EVLENME 

Evlenme, yararli bir nesil yeti§tirmek ve mii§terek 
yardim ile ailenin gegimini saglamak lizere erkek ile ka- 
dm arasmda kurulan dini ve hukuki bir bagdir. 

Bu ili§kinin, akrabalikla ilgili sakincalar olmadigi 
takdirde, erginlik ya§ina varan erkek ve kizm rizasiyle 
bereket duasmi kilacak me§ru bir kahinin ve itibarli 
kimselerin huzurunda kurulmasi gerekir. 

Medeni kanun i§igi altinda kilisece nikahi kiyilan 
bir mumin; karisi hayatta iken, ba§ka bir kadmla evle- 
nemez. Aym §ekilde kadin kocasi hayatta iken, ba§ka 
bir erkekle evlenemez. Ancak bu hususta, akli hasta- 
hklar ve zina fiili miistesnadir. 

Ni§anlilar, tovbe ve itiraf etmekle ve kutsal Kur- 
bandan almakla takdis olunduktan sonra evlenmege ha- 
zirlanabiiirler. 

E§lerin birbirine kar§i bazi odevleri vardir: Erke- 
gin karismi sevmesi, saymasi. allesini gegindirmesi, mad- 
di ve manevi olarak gocukianni yeti§tirmesi ieab eder. 
Buna gore kadm da kocasmi sevmesini, saymasmi, evi- 
nin i§lerini muntazam bir §ekilde yiirutmesini ve go- 
cuklarmi hiristiyan kurallarma gore yeti^tirmesini bil- 
melidir. 
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S — Evlenmenin tabii nizammi kim koydu? 

C — Allah, kainati (evreni) yaratirken, insam er- 
kek ve di§i olarak yaratti ve onlara: “Verimli olun, go- 
galin ve yeryuziinu doldurun,, demesi iizerine evlenme¬ 
nin tabii nizammi koydu. 

S — Esas evlenmenin ozelligi nedir? 

C — Evlenmenin ozelligi, fazilet ve kudsiyete da- 
yanan kar§ilikli sevgidir. 

S _ Evlenmede dini nikah §artmidir? 

C — Evet, §arttir. Qiinku Yiice Allah’m yardim ve 
bereketine dayanan temel saglam olur. 

S — Evlenmegi "engelliyen sebepler nelerdir? 

C _ Evlenmegi engelliyen ba§lica sebepler: Yakm 
akrabalik, vaftiz babaligiyle ilgili manevi yakinlik, di¬ 
ni baglar ve gegmiyen hastaliklar; evlenmeyi kesinlikle 

engeller. 

S — Hiristiyanlikta bo§anma var mi? 

C — Hayir, zinadan ba§ka bir nedenle hiristiyanlik 
bo§anma kabul etmez. Bunun sebebleri: 1) Bo§anma, 
Allah’m emrine kar§idir, ‘‘Allah’m birle§tirdigini insan 
ayirmasin” (Tek. 2: 24) incil: (19: 6-7) 2) Kan koca 
arasmda itimadsizlik ve ihanet yaratir, 3) Qocuklan 
sefil ve peri§an eder, 4) Ailenin huzurunu bozar, 5) Ci- 

nayetlere sebebiyet verir. 
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DORDUNCU KISIM 

ALTINCl BOLUM 

NAMAZ 

Namaz, mumin bir kimsenin, Yiics Allah’a tapar- 
ken; Ona niyaz ve §ukranlanm sunmasi, nimet ve rah- 
metlerini dilemesidir. 

Namaz insana giyecek ve yiyecek kadar onemli ve 

luzumludur. 

Namazin §artlari: Derin saygi, miitevazi ylirek, kuv- 

vetli iman, sarsilma,z limit, anlayi§li ve temiz du§iince- 

lerdir. 

Makbul olan namaz, Allah’m iradesinin benimsen- 
mesi, Onun hukiimranligma sigmilmasi, gerekli ihtiyag- 

larm istenmesi, biitlin insanlann bir arada ban§ ve hu~ 
zur iginde ya§ayip, Allah’in yoluna gelmesi ve kurtul- 

masi igin sunulan niyazlardir. 

Namaz vakitleri dzellikle; sabah, ak§am, bay ram ve 
pazar glinleridir. Aynca, sikinti ve seving anlannda da 

namaz kihmr. 

Namaz, ki§isel ve toplumsal olarak iki turliidiir: 

Ki§isel namaz, ki§inin Allah’la ba§ba§a kalarak, evinde 
veya i§inde kildigi namazdir. Toplumsal namaz, ki§inin 
topluma katilarak Allahin evinde veya her hangi bir 

yerde namaz kilmasidir. 
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HAQ I§ARETi 

Hag i§areti, biitlin hiristiyanlar igin Y. Mesih’in ebe- 
di fedakarhgim andiran bir semboldur. Bu sembolli ta§i- 
mak veya opmek, hig bir zaman Hag’in maddi kismini 
te§kil eden altm ve gumii§e tapmak manasina gelmez; 
ancak Y. Mesih’in sonsuz fedakarligma kar§i duyulan 
takdir ve minnettarligm bir ifadesi olarak, hararetli 
imandan gelen ozleyi§ ile Hag’in manevi kismina saygi 

gostermek demektir. 

Ayet: “Hag kelimesi helak olanlara akilsizliktir; fa- 
kat biz kurtulanlara Allah’in hikmet ve kudretidir”. (1. 

Kor. 1: 18) 

“Fakat Rabbimiz Y. Mesih’in hagindan ba§ka bir 
§eyle ha§a ki, oviineyim; o hag vasitasiyle bana dunya 
hag’a gerildi ve ben diinyaya”. (Gal. 6: 14) 

Not: Ha? gekerken, sag elinin igaret parmagim once almna, sonra 
bagrina, sonra sag ve sol omuzlarina, sonra bagrina bastirmak- 

la uygulanir. 
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GENEL VE GEREKLi OLAN NAMAZ 

1) Kiliseye girerken: 

Allahim, makaminda sana taparim, 
Yiiksek huzurunda secde kilarim; 
Beni af et ey Goksel Krai. 

2} Yiiziine hag gekerken : 

Baba, Ogul ve Aziz Ruh; bir Allah’m adina. Amin. 

1) Siiryarticesi : 

Lbeytog Aloho eleth vakdom bim dilog sigdeth, 
Melko §mayono haso li kill dahtith log 
2) B§em Abo, Vabro Vruho kadi§o hath Aloho §ariro Amin. 

3) Yiiceltme duasi: 

Kuddus, kuddus, kuddus O kuvvetli Rab Allah ki, 
yer ve gokler izzetiyle doludur; Rabbin adma gelmi§ ve 
gelecek olan miibarektir; en yiicelerde hamd. 

3) Siiryanicesi : 

Kadi§, kadi§, kadi§; Moryo Aloho hayilthono, hav, demlen 
§mayo var’o men te§iphothe, u§ano bamravme, brig detho vothe 
ba§me Dmoryo ti§buhto bamravme. 

Not : d. h, t harflerinin tiirkgode ince!eri olmadtgi igin suryanice 
yazilarinda: (d) yerine ingilizcedeki gibi, Cth), kelimenin sonuna tesa. 
duf eden (h) yerine (g) ve ince harflerden sonra gelen (t) yerine ge¬ 
ne (th) harflerinj kullanmak zorunda kaldik. 
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4) Takdis duasi : 

Ey Tann kuddus, ey kuvvetli kuddus, ey bizim igin 
haga gerilen olmeyen kuddus; bize merhamet eyle. 

Bu dua, ug defa tekrarlamr, her defasinda bir rek'at kilinir 
ve gehreye hag igareti yapildiktan sonra, goyle devam edilir: 

Yarab ‘ibadetimizi, dualanmizi kabul et; bize lutuf 
ve merhamet eyle. Hamd sana ey Tanri, hamd sana ey 
yaratici, hamd sana ey giinahkar kullarma merhamet 

eden Mesih Krai! 

4) Suryanicesi : 

Kadigat Aloho. kadigat hayilthono, kadigat lomoyutho, de- 
sitleb hlofeyn ithraham eleyn. Moran ithraham eleyn, Moran 
husurahem eleyn, Moran kabel tigmigtan vaslavothan vithraham 
eleyn. §upholog Aloho, gupholog boruyo, gupholog Melko Mgiho 

dhoyen lhatoye abdeyk. Amin. 

5) Rabbam dua : 

Ey goklerde olan Babamiz, adm kutlu olsun; Me- 
lekutun gelsin, gokte oldugij gibi yerde de senin istegin 
olsun. Gerekli ekmeg^mizi bize bugiin ver; ve suglulan- 
mizi bagi§ladigmiz gibi, bizim suglarimizi da bagigla. Ve 
bizi igvaye verme; ancak bizi kotiiden kurtar. Qilnkii 
melekut, kudret ve izzet sonsuz olarak senindir. Amin. 

5) Suryanicesi : 

Abun dbegmayo, nitkadeg lgmog, tithe melkuthog mhve sib- 
yonog eykano dbegmayo of bar’o. Hablen lahmo dsunkonan 
yevmonu, vegbuklen havbeyn vahtoheyn eykano dof hnan gba- 
kan lhayobeyn, lo ta’lan lnisyunb, elo fason men bigo, metul 
dilog-i Melkiitho vhaylo vtigbuhto, lio'lam olmin. Amin (1) 

(1) Her- mumin, ister evde, ister ig yerinde yukarida gosterilen 

beg duayi okumakla mukelleftir. 
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MEZMUR 

Nurum ve kurtulu§um Rabtir, kimden korkayim? 
Hayatimm kudreti Rabtir, kimden yilayim? Hasimlarim 
ve dii§manlarim olan kotiiler, etimi yemek igin iizeri- 
me yakla§tiklan zaman, onlar siirgtiiier ve du§tiiler. 

Kar§ima bir ordu konak kursa, yiiregim korkmaz; kar§i- 
ma cenk giksa, ben onda da emin olurum. Rabden bir §ey 
diledim onu aranm. Rabbin cemalini goriip, onun ma- 

bedinde hayran olmak igin, hayatimm biitun giinleri 
Rabbin evinde oturmaktir. Zira §er guniinde beni gar- 
dagmda sakiayacak, gadmmn brtiisu ile beni ortecek, 
kaya iizerine beni yukseltecek, ve onun gadinnda, me- 

serret kurbanlan kesecegim, Rabbe terenniim ve tegan- 
ni edecegim. (Mez. 27) 

6) Sabah duasi: 

Ey biitiin kainati yaratan, yoneten ve aydmla- 
tan biiyiik Allah! ilahi nurunla beni aydinlat; bana 
anlayi§ ve iyi niyet ver ki, biitiin i§ ve davram§lanmda 

sana, aileme, yakmlanma ve gevreme yararli bir varlik 
olayim. 

Yarab! seninle ba§ladigim giinliik i§lerimde bana 
kuvvet ve ba§an ver; beni kdtiiden ve beladan sakla, ni- 
met, bereket ve yardimlarmi benden, biitiin miiminler- 
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den, karde§ ve akrabalanmdan, ve butim efradi ailem- 
den esirgeme. Bundan dtiiru sana siginir taparim ey 
sevgili ve kudretli Allahim. Amin. 

(Ozel duadir) 

Ey butlin milletler, Allah’a hamd edin. 

Ey butiin ummetler O’na izzet edin. 

giinku, uzerimize inayeti biiyuktur. 

Rabbin hakikati ebedidir, Rabba hamd edin. 

(Mez. 117) 

7) Tovbe duasi : 

Ey giinahkarlara tovbe kapisini agan Merhametli 
Allah! liitfunla bana aci. Gunahm gukurundan beni kal- 
dir. Yuzunii benden gevirme, aklimi aydmlat, tovbemi 
kabul et, ve suglanmi bagi§la. Bedenime saghk, can ve 
ruhuma kudsiyet ver ki, ilahi emirlerini tatbik edeyim 

ve nimetinle ya§iyayim. 

8) itiraf sureti : 

Her §eye kadir Ata Allah’a, biricik Oglu Y. Mesih’e 

ve Aziz Ruhuna inaninm. 

Daima Bakire kalan Meryem Ana’ya, Meleklere, 
Peygamberler’e, Resuller’e, Mujdeciler’e, Nikiye, Kostan- 
tiniye ve Efeste toplanan ii? Ruhani Meclisin imanina 
ve sana, ey Kahin Baba, verilen Ruhani yetkiye itikad 

ederim. 

Kapali ve agik duygulanmla hata i§ledigimi itiraf 

ederim. 
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Giinahim 50k biiyiiktur. Yaptiklarima cidden pi§- 
manim. Bir daha giinaha girmemek igin biitiin kalbim- 
le Allah’a siginmaya geldim. 

Artik, giinahlarimin bagi§lanmasi igin, Allahtan ba- 
na af dile ey kahin Baba! 

9) Kutsal kurbandan alirken : 

Ey hayat kaynagi Ebedi Kurtancimiz Y. Mesih, kut¬ 
sal sirlanna i§tirak etmege asla layik degilim. Ancak 

ilahi lutuf ve sonsuz sevgine glivenerek yana§iyorum. 
Merhametinle gunahlanmi af et ve beni Aziz Ruhuna 
layik bir mabed olarak hazirla. Amin. 

10) Kutsal kurbarxlan aldiktan sonra : 

Yarab! lutfunla beni kutsal sirlanna payidar etti- 
gin igin sana sonsuz minnet ve §iikurlerimi sunanm. 

Bu kutsal sirlar, hukmiime degil, ancak glinahlari- 
min bagi§lamasma ve ebedi saadetin ortakligina olsun. 
Amin. 

11) Yemekten onceki dua : 

Ey tlikenmez bereketlerin kaynagi biiyuk Allah! bi- 
ze ihsan ettigin bu nimetleri lutfunla bereketli kil ve 
boylece sana giivenen biitiin kullannin ihtiyacmi temin 
et. Amin. 

12) Yemekten sonraki dua: 

Sevgili Allahimiz! bizi nimet ve bereketlerinle do- 
yurdugun igin, sana sonsuz hamd ve §iikiirler olsun. Bu 
yemeklerden aldigimiz gidayi, biiyuklligunun izzetine 
ve insanligm hizmetine sunanz. Amin. 
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13) Dersten onceki dua : 

Ey nurlar Atasi ve biitiin varliklann kaynagi yiice 
Allah! ilahi nurunla aklimi aydmlat, cehalet karanli- 
gindan, tembellik ve uyu§ukluktan beni kurtar. Sana ve 
insanlik hizmetine yararli olabilmek igin gereken bilgi- 
leri bana ihsan et. Amin. 

14) Dersten sonraki dua: 

Biiyiik Allahim! nurunla beni aydinlattigin ve ge¬ 
reken bilgileri lutuf ettigin igin, sana sonsuz minnet ve 
§iikranlarimi sunanm. 

Tahsilimin meyvelerini kutsal Admin hamdma ve 
insanligin yararma olmasmi niyaz eder, biitiin kalbim- 
le sana taparim. Amin. 

MEZMUR : 

Rab gobammdir; benim eksigim olmaz. Beni taze 
gayirlarda yatinr; Beni sakin sular boyunca yuriitiir; 
canuni tazeler; Kendi ismi ugiunda beni dogruluk yol- 
lannda glider. Oliim gblgesi vadisinde gezsem bile, §er- 
den korkmam; giinkii Sen benimle berabersin; Senin go- 
magm, Senin degnegin onlar bana teselli verir. Hasim- 
larim kar§ismda oniime sofra kurarsm; ba§imi yagla 
mesh edersin; kasem ta§kmdir. Evet, havatimm biitiin 
giinlerinde iyilik ve inayet ardimca yiiriiyecek, ve giin- 
lerin devaminca Rabbin evinde oturacagim. (Mez. 23) 

15) Ak$am namazina ait ilahi : 

(Ayet) Ey yiice Allahm sagmda oturan! Kanatla- 
nnm altinda bizi koru. Ya Rab bizi koru ve merhamet 
eyle. Ey herkesi i§iten Rab, rahmetinle kullarmm duasi- 
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ni i§it. Ey Mesih kurtaricimiz, bize sakin bir ak§am ve 
rahat bir gece ver. Zira kudretli kralsin. Goziimuz sen- 
dedir, gunahlarimizi af edip bu alemde ve gelecek alem- 
de bize merhamet eyle. Rahmetin bizi sarsin, nimetin 
kuvvet versin, hagm koruyucu olsun, sag elin desteklesin, 
huzurun aramizda kaim, sana yalvaranlara limit ve 
kurtulu§ olsun. Meryem Ana’nin ve azizlerin dualanyla 
kusurlanmi bagi§la ve merhamet eyle. 

Rabbin izzeti kendi makammdan ebediyen kutlu- 
dur. (3 defa) 

Ey tapinan kutsal Ugluk bize merhamet eyle. (3) 

Ebediyen tapinan azizsin, ismin kutludur. Hamt 
sana ey Rabbimiz, ey Tannmiz, ey limidimiz, hamt sana. 

Not : Mutekiben, Rabbani dua okunur, ve buna: bir “tur” 
denir. 

15) SiiayanicesS : 

Yotheb bsetore damraymo, theth telole dkinfe damrah- 
monuthog. Satareyn Moryo vrahem elayn, §omakiilo §ma bo’utho 
diabdeyk bamrahmonuthog Ram§o demle §eyno, of lilyo diza- 
dikutho hablen M§iho forukan datti Melkd m^abho. Velvothog 
teiyon ayneyn, haso havbeyn vahtoheyn, bhon ulmo vebhav 

da’tith betreyhun rahem elayn. Moryo msetrono drahmeyk tay- 
buthog tekum bafayn, vaslibog damnatarlan men bi§o vheylavo- 
the. Yaminog tagen elayn, kUlhiin yevmotho dhaveyn, §eynog 
namleg beynothen vabed sabro vfurkono lnaf§otho demfison- 
log. Basluth Meryem dilidtog vedkiilhiin kadi§eyk hasoli havbay 
vrahem 61ayn Aloho. 

Brigu ikore dmoryo men athre liolam (2) Mbaragu ikore 
dmoryo men athre li’olmin. 

Tlithoyiitho kadi§to vem§abahto ithraham 61ayn (2) 
Tlithoyiitho kadi$to vem§abahto hus vithraham elayn. 
Kadi$at vem§abahatil-olam (2) 
Kadisat vembaragatil-olmin, §upholog Moran, 
§upholog sabran li’olam olmin, Amin. 
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16) iman kanunu : 

Yer ve goklerin, goriinen ve goriinmiyen varlikla- 
nn kudretli yaraticisi bir baba Allah’a inaninz. 

O’nun biricik Oglu, Rabbimiz Yesu Mesih’e, O ki bu- 
tun varliklardan once gergek Allah’m Nurundan dog- 
duguna, Atasma e§it olup, her §ey O’nunla varliga geldi- 
gine, insanlan kurtarmak igin yiicelerden tenezzul 
edip indigine, Aziz Ruhtan ve Bakire Meryem’den 
tenle§erek insan olduguna, Pantoslu Pilatusun gunlerin- 
de eziyet gekerek, bizim igin ha$a gerildigine, oliip go- 
muldugiine ve istedigi gibi iigiincu gunde dirildigine, 
goklere gikip, Ata Allah’m saginda oturduguna, oradan 
diri ve dllileri sonsuz htikmu altina aimak igin bliylik iz- 
zetle gelecegine inanmz. 

Peygamberlerde, kutsal, genel, elgisel bir kilisede 
konu§arak, Atadan gelen, Ata ve Ogul’la tapinan Aziz 

bir Ruha inaninz. 

Gunahlarm bagi§lanmasi igin bir vaftize itikad ede- 

rek, dliilerin dirilmesine ve sonsuz yeni hayata limit ede- 

riz. Amin. 

16) Siiryanicesi : 

Abo ahi’d kiil obudo de§mayo vdar’o vedktilhen eylen dmit- 

hazyon vedlo mithazyon. 
Vebhath Moryo Ye$u M§iho, ihidoyo bro daloho hav dmen 

Abo ethiled kdom kiilhlin ulme, Nuhro dmen Nuhro, Aloho §a- 
riro dmen Aloho §ariro yilitho vlo lbitho ve$ve biisiya labuy 
dbithe hvo kiil metulothan bneyno§o vmetul furkonan nheth 
men §mayo vith.ga§am men Ruho kadi§o vmen Meryem pthiilto 
yildath Aloho. Vehvb barno§o, vesitleb hlofeyn byevmay Fin- 
tiyos Filatos ha§ vmith vethikbar vkom letlotho yevmin ahdas- 
bo. Veslek le§mayo, vithep men yamino dabuy vtub othe b§upho 
rabo lemdon lhaye velmithe, hav delmekiithe §iilomo lo ith. 
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Vebhath Ruho kadi§o dithav Moryo mahyono dkiil. Hav 
dmen Abo nofek viam Abo viam ibro mesitgeth vmi§tabah, 
Hav dmalel benbiye, vbe§lihe, vbahtho ito kadi§to katuliki 

ve§lihoyto, Vmevdenan dahthoy mamuditho l§ubkono dahtohe 
vemsakenan lakyomto dmithe velhaye hathe debulmo da’tld. 
Amin. 

17) Ak$am duasi: 

Sevgili Allahim! sana kulluk etmege layik olmadi- 
gim halde, bu ana kadar bana ya§amak firsatim verdin; 
bir gok kotuluklerden beni korudun, nimet ve bereketle- 
rinle ya§attin, blitiin i§lerimde bana yardim ettin. Bu- 
nun igin sana daima §iikurler sunar tapanm. 

Yarab! Giinliik hayatimda, sana ve insan karde§le- 
rime kar§i i§ledigim hata ve kusurlan af et. Lutfunla 
gecemi aydinlat, beni karanlik i§lerinden koru, rahat ve 
tatli uyku ver. Boylece blitiin insanlara huzur ve sela- 
met ihsan et. Amin. 

18) Miimin oliiler icin dua : 

Yarab! miimin oliilerimizi nurlu konaklara yerle§- 
tir. Kusur ve hatalarim af et. Zira, sana limit ederek, 
gozlerini hayata yumdular. Bizi ve onlan ebedi saadette 
payidar et. Amin. 

19) Meryem Ana’nirt yardimini rstemek: 

Selam sana ey lutuf kaynagi Bakire Meryem Ana; 
ey Ebedi Kurtancimiz Yesu Mesih’in Aziz Validesi- bi- 
zim iqin dua et. Amin. 

20) Azizterin ^efaatini dilemek : 

Ey sadik peygamberler, el^iler, §ehitler ve blitiin 
azizler! Bizim igin Yiice Allah’a niyaz edin ve hepimize 
af ve merhamet dileyin. Amin. 
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